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ــة        ــة وثيق ــورة المدين ــي المن ــتور   ه ــاظم الدس ــك الن ــة لتل ــن المدين ــوم م ــاجر أن ي  ه
 أيـام  محـل  اهللا أيـام  وحلـت  رةالمنـو  المدينـة  إلـى  يثـرب  مـن  تحولـت  وبهـا  إليهـا  اهللا رسول

ــة ــى، الجاهلي ــي و األول ــوذج ه ــب  النم ــه الواج ــي التزام ــايرة ف ــة مع ــة أي ــتورية وثيق  دس
  ،مــسمياتها تعــددت التــي الوثيقــة لهــذه دراســتنا وتنقــسم .الــساعة تقــوم أن يــوم إلــى أخـرى 

 ثيقــةبو الــواردة المفتاحيــة المفــاهيم أهــم  األول المبحــث فــي نــورد  ،وخاتمــة  مبحثــين إلــى
ــة ــورة المدين ــصحوبة  المن ــاءة  م ــة بإض ــى  خاطف ــضائها عل ــي ف ــضمن   المعرف ــذا ويت  ه
ــور ــيال المح ــريع تحل ــضامين س ــة للم ــاتيح اللغوي ــذه لمف ــة ه ــي الوثيق ــد والت ــستطيع ال ق  ي
 وال ،فهمهــا  -العــصر هــذا فــي وهــن مــن العربيــة اللغــة أصــاب مــع خاصــة - الــبعض
ـ  الثـاني   المبحـث  أمـا .عمقهـا  في الغوص  علـى  تحليليـة   إطاللـة  سـابقه  علـى  تأسيـسا  دمفيق
 الــسياسية المــضامين أهــم خالصــة عجالــة فــي تنــاولتف  الخاتمــة أمــا .الوثيقــة تلــك نــص

 حتـى  البـشري  العقـل  إليـه  توصـل  دسـتوري  نظـام  أي مـن  أرقـى  تجعلهـا  التـي  الوثيقة لهذه
                                        .الرائدة الوثيقة هذه نص يتضمن لها بملحق الدراسة هذه وأردفنا .اآلن

ــاهيم:األول المبحــث ــة المف ــضمنت:المفتاحي ــذه ت ــة ه ــة الوثيق ــة الهام ــن مجموع ــاهيم م  المف
 .الــسياسية مــضامينها هــمأ ورصــد تحليلهــا يتثنــى حتــى ،عمقهــا فــي الغــوص يلــزم التــي
 لـى ع تـستغلق  قـد  كونهـا  هـو  المفـاهيم  تلـك  ببيـان  الدراسـة  هـذه  فـي  العنايـة  مـرد  وليس
 بـل  ،العربـي  لـسانهم  فـي   الفـصاحة  مـن  شـبابنا  جـل  أنـصبة  فيـه  تـدنت  عـصر  في شبابنا
 إلـى  ضـيع  لمعناهـا  اختـزال  لعمليـة  تعرضـت  مـا  وكثيرا،المعـاني  كثيفـة  المفـاهيم  تلـك  لكون
 تلــك وتــشمل .بمحاكاتهــا حــضارية دســاتير تأســيس فــي منهــا االســتفادة إمكانيــة كبيــر حــد

    :المفاهيم
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ــة :أوال ــوانا :الوثيق ــذي لعن ــر ال ــذا اختي ــتور له ــواترت  ،الدس ــسميته وت ــه ت ــو ب  ه
ــة( ــستدعي لفظــة وهــي )الوثيق ــا مــن ت ــاق ،االئتمــان :مادته ــل وهــو والوث ــذي الحب  ال

 بالخــصب المفهــوم هــذا ويــرتبط  .والمعاهــدة والعهــد العــام األمــر وإحكــام ،بــه يــربط
ــل ــوارف والظ ــرب .ال ــون والع ــة أرض :يقول ــى ،وثيق ــرة أرض بمعن ــ كثي ــا ،شبالع  بم
  .والعمران الرخاء بين و الوثيقة بين الربط من المعنى هذا يستبطنه

 الوثيقــة لهــذه الــبعض  عنــون التــي الفرعيــة األســماء الــسياق ذات فــي وتــدور        
ــل ــصحيفة،الدستور :مث ــاب ،وال ــل .والكت ــى النظــر إن ب ــرين ينيالمــسم إل ــستدعي األخي   ي
ــة حيفةالــص للفــظ الكــريم القــرآن اســتخدام دالالت ــا علــى للدالل ــد مــن تنــزل م  اهللا عن
 مــن َأفْلَــح قَــد" :تعــالى اهللا يقــول .الــسالم عليهمــا موســى وعلــى إبــراهيم علــى تعــالى
 خَيـر  والْـآِخرةُ } ١٦{الـدنْيا  الْحيـاةَ  تُـْؤِثرون  بـلْ } ١٥{فَـصلَّى  ربـهِ  اسـم  وذَكَـر } ١٤{تَزكَّى

 ِإبــــراِهيم صــــحِف} ١٨{الْــــُأولَى الــــصحِف ِفــــيلَ هــــذَا ِإن} ١٧{وَأبقَــــى
  ).١٩-١٤ :األعلى(}١٩{وموسى

 المحكــم األمــر علــى للداللــة الكــريم القــرآن فــي اســتعمل الكتــاب لفــظ إن ثــم         
 :البقــرة ســورة مــستهل فــي تعــالى اهللا يقــول .ذاتــه القــرآن علــى علمــا وكــان ،الملــزم

"ذَِلــك الَ الِْكتَــاب ــبيى يــِهِف رــده تَِّقــينالقــرآن فــي الكتــاب لفظــة ووردت. ٢البقــرة }لِّلْم 
 التـي  الكتـب  علـى  دال هـو  مـا  ومنهـا  ،الـذكر  سـالف  بـالمعنى  هـو  مـا  منها  ،مرة ١٦٢

ــى تنزلــت ــرآن ســماهم مــن عل ــاب أهــل الق ــا ،الكت ــا ومنه ــى دل م  واألجــل األمــد عل
ــه هــذا ويؤشــر .المــضروب ــاوة علــى كل ــى بهــا الحف  مــن عاليــة درجــةب تمتعهــا وعل

ــزام ــف اإلل ــة وتكلي ــا األم ــا باحترامه ــذا  .ورعايته ــى وه ــيتعزز المعن ــة س ــر بدرج  ،أكب
  .الرفيع التشريعي النص هذا مفاتيح بقية في الغوص لدى

 ،أصــول ثالثــة تتــضمن )ربــع( مــادة أن اللغــة مقــاييس صــاحب يقــول  :الربعــة  :ثانيــا
 الربــع و .والرفــع اإلشــالة :ثالثهــاو ،اإلقامــة :ثانيهــاو ،أشــياء أربعــة مــن جــزء :أولهــا
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 كـان،  مكـان  وبـأي  كـان  متـى  والـوطن  بعينهـا  والـدار  المنـزل  :هـو   العـرب  لـسان  في
 الــذي ومنزلــه ومحلتــه  ووطنــه اإلنــسان بمــستقر بالتــالي يتعلــق والمعنــى .اإلقامــة ودار

 لكفالـة  وقواعـد  مبـادئ  مـن  الكـريم  بـالقرآن  ورد مـا  يـستدعي  معنـى  وهـو  ،بـه  يختص
  .وخصوصيتها لبيوتا حرمة

ــا و           ــشير أن يكفين ــا ن ــى  ،هن ــبيل عل ــال س ــصر ال المث ــى  ،الح ــول إل  اهللا ق
 تَـْأتُواْ  ِبـَأن  الِْبـر  ولَـيس  والْحـج  ِللنَّـاسِ  مواِقيـتُ  ِهـي  قُـلْ  األِهلَّـةِ  عـنِ  يـسَألُونَك {" :تعالى

 اللّـه  واتَّقُـواْ  َأبواِبهـا  ِمـن  الْبيـوتَ  وْأتُـواْ  اتَّقَـى  مـنِ  الِْبـر  ولَــِكن  ظُهوِرهـا  ِمـن  الْبيوتَ
لَّكُملَع ونـا {" :سـبحانه  قولـه و ١٨٩البقرة }تُفِْلحـا  يهَأي  نُـوا  الَّـِذينخُلُوا  لَـا  آموتـاً  تَـديب  ـرغَي 

ــوِتكُم يــى ب ــسوا حتَّ ــسلِّموا تَستَْأِن ــى وتُ ــا علَ ِلهَأه ــم ــرخَ ذَِلكُ ي ــم ــم لَّكُ ــذَكَّرون لَعلَّكُ  تَ
ــور} ــسميته ،٢٧الن ــساجد وت ــا  الم ــي{" :بيوت ــوٍت ِف يب َأِذن ــه ــع َأن اللَّ ــذْكَر تُرفَ يــا و ِفيه 

هــماس حبــسي ــا لَــهِفيه وــاِل ِبالْغُــدالْآصغيــر البيــوت وهــن مــن وتحــذيره. ٣٦النــور }و 
 دوِن ِمــن اتَّخَــذُوا الَّــِذين مثَــُل{" :تعــالى ســبحانه يقــول .الخــالص التوحيــد علــى القائمــة

 كَـانُوا  لَـو  الْعنكَبـوتِ  لَبيـتُ  الْبيـوتِ  َأوهـن  وِإن بيتـاً  اتَّخَـذَتْ  الْعنكَبـوتِ  كَمثَـلِ  َأوِليـاء  اللَِّه
ونلَمع٤١العنكبوت }ي. 

ــن      ــاني وم ــوم مع ــع( مفه ــضاأ )الرب ــالة :ي ــر إش ــه الحج ــار ورفع ــوة اإظه  .للق
 عليهـا  يترتـب  التحمـل  علـى  قـدرة  :أمـرين  علـى  يؤشـر  لفظـا  تـستعمل  بذلك والوثيقة
ــدين .تكليــف ــه اإلســالمي فال ــي كل ــى بن ــسر عل ــى الي ــع وعل  والقاعــدة .الحــرج رف
   .وسعها إال نفسا يكلف ال تعالى اهللا كون هي  فيه الرئيسة

 توضــع  التــي الخــشبة وهــي )عــةالمرب( يــضاأ اللفــظ هــذا مــادة معــاني ومــن       
 وفـي  .طرفيهـا  إحـدى  مـن  كـل  معـا  يرفعـاه  أن رجـالن  يـستطيع  حتـى  ءشـي  تحت
 شـيء  وكـل .التبعـات  تحمـل  فـي  بالتعـاون  المفهـوم  ارتبـاط  علـى  واضـحة  إشارة ذلك

 تحــت أخيــه بيــد الرجــل يأخــذ أن هــي المرابعــةو .مربعــة يــسمى شــيء بــه يرفــع
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 والتكافــل التعــاون خاصــية إلــى )لربــعا( مفهــوم ويــشير .معــا يرفعــاه حتــى الحمــل
 جماعـة  :سـبق  مـا  علـى  عـالوة  ،معانيـه  مـن  أن حيـث  ،والقـرب  الـتالحم  وإلى ،هذه

  .الكثير والعدد البيت وأهل الناس

ــم    ــادة أن ث ــوم م ــذي المفه ــا مــضامينه نرصــد ال ــشمل هن ــع :ت ــد وهــو ،الربي  عن
ــرب ــان الع ــع :ربيع ــشهور ربي ــهران(ال ــد ش ــع )صــفر بع ــة وربي ــرو . األزمن  األخي
 الــذي الثمــار إدراك ربيــع و،األنعــام فيــه تــشبع الــذي الكــأل ربيــع :ربيعــان بــدوره
 والبهجــة الزينــة فــي المتــضمن وبــالمعنى .الطيبــات مــن حــاجتهم فيــه البــشر يـدرك 
ــد ــاء ،الحاجــات وس ــدعاء ج ــل ال ــرآن بجع ــع الق ــا ربي ــون ،قلوبن ــع لك ــة الربي  مظن
   .امع وللجسد للروح واالطمئنان والسرور الراحة

ــع          ــق والربي ــى يطل ــر عل ــصغير النه ــر ال ــا والمط ــه وم ــام تعتلف ــن األنع  م
ــضر ــال  .الخ ــوم أن ويق ــوا الق ــى ،أربع ــاموا بمعن ــصب أق ــم للخ ــا ول ــى جوايحت  إل
   .الترحال

ــع         ــد والمرب ــرب عن ــو الع ــام ه ــذي الع ــوفر ال ــه يت ــصب في ــي الخ  المغن
ــال ــين..والم ــانق وح ــوم يتع ــع مفه ــذا الرب ــع ه ــوم م ــرم مفه ــذي الح ــستوجب ال   ي
ــة ــدة حري ــةو ،العقي ــنفس حرم ــال ال ــرض والم ــسل والع ــتم  ،والن ــة ت ــام نعم  اإلطع
 َأنَّـا  يـروا  َأولَـم {"  :تعـالى  قولـه  فـي  قـريش  علـى  بهـا  تعـالى  اهللا امـتن  التي واألمن
ــا ــاً جعلْنَ ــاً حرم ــفُ آِمن ــاس ويتَخَطَّ ــن النَّ ــوِلِهم ِم ــِل ح ــ َأفَِبالْباِط ــِة ونيْؤِمنُ مِبِنعــِه و  اللَّ

ونكْفُــري{ ٍش ِلِإيلَــاِف" :قــريش ســورة فــي تعــالى قولــه وفــي  ،٦٧العنكبــوتيقُــر}١ {
ــاِفِهم ــةَ ِإيلَ ــشِّتَاء ِرحلَ ــصيِف ال ــدوا} ٢{وال بعفَلْي بــذَا ر ــِت ه يــِذي} ٣{الْب ــم الَّ همَأطْع 

    .}٤{خَوٍف من وآمنَهم جوٍع من
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 الـشهور  األخـرى  وفـي  فيهـا  النـاس  ربيـع  يـد  يـداك ":العـرب  يقـول  السياق ذات وفي
 رغـد  مـن  بـسببه  النـاس  ينـتعش  مـا  فيهـا  يجتمـع  وضـعية  علـى  الداللـة  في ،"الحرم
  .باألمن مصحوبا العيش

 أمــة كــل أن تعــالى اهللا رســول قــول نفهــم ،الظــالل الكثيفــة المعــاني هــذه وعبــر    
 المدينــة دولــة ضــمتها التــي واألعــراق األديــان متعــددة الواحــدة األمــة مــن فرعيــة
 قبــل موجــودا كــان ممــا جيــد هــو مــا استــصحاب بمعنــى )ربعــتهم( علــى يظلــون
 كـان  لبنيـان  المكملـة  اللبنـة  ليكـون  بـل  ،قبلـه  مـا  كـل  ليهـدم  يأتي لم سالمفاإل.اإلسالم
 بــه ويرتقــي ،االنحـراف  أصــابه مــا ويـصحح  صــحيحا ظــل مـا  وليستــصحب ،قائمـا 
    .اومضمون شكال

 الوثيقــة بهــذه الــواردة باألحكــام مخاطــب كــل يظــل أن :تعنــي هنــا فالرباعــة       
ـ لو .األول أمـره  علـى  اسـتقامته  مـن  حـسنة  حالـة  على  فـي  إال يكـون  ال الرباعـة  ظف

 فــي يقــول حــين والــسالم الــصالة عليــه الرســول أن  ،ذلــك ومعنــى .الحــال حــسن
 أمــة أنهــم المنــورة المدينــة مجتمــع أطيــاف كافــة عليهــا عاهــد التــي الوثيقــة تلــك

ــاس دون مــن واحــدة ــى الن ــاعتهم عل ــى أي ،رب ــرهم اســتقامتهم عل ــذي وأم ــانوا ال  ك
   .قبيلتهم ضمن عليه

 ومـن  .عليهـا  ثابـت  أي عليهـا  رابـع  هـو  التـي  وحالـه  شـأنه  هـي  المرء فرباعة     
 اليهـود  وبـين  المـسلمين  بـين  سـوى  الـسالم  عليـه  الرسـول  أن إلـى  هنـا  اإلشارة المهم

 التكليـف  ذلـك  دخـول  :يتـضمن  والمفهـوم  .ربعتـه  علـى  مـنهم  كـل  أن علـى  النص يف
 يطيقونـه  كـونهم  و  والحمالـة  ،جهـة  مـن  بـه  للمخـاطبين  الخاصـة  اإلمـارة  حيـز  في
  .أخرى جهة من
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ــسمو  ــذا يتن ــالي المفهــوم ه ــضةو  والمــزادة الروضــة :بالت ــسالح بي ــر وشــدة ال  األم
ــدرة ــى والق ــ ،الخــصب والموضــع العــدو، عل ــصبر والتمهــل   ،ابعينوالت ــيس ال  والتنف

  .واالحتساب عنها والترويح الهموم عن

 وهـو  ،)العقـل ( هـو  المدينـة  بـصحيفة  الـوارد  المفهـوم  هـذا  جـذر  :األولـى  معـاقلهم  :ثالثا
 وانتفــاء األمــر فــي والتثبــت ،والملجــأ والحــصن والنهــى الحجــر :العربــي لــساننا فــي

ــة ــو .الحماق ــين وه ــرتبط ح ــدم بحــق ي ــصرف ال ــ ين ــان ىإل ــديدة مع ــصلة ش ــذه ال  به
  .المعاني

 فــي حبــسة :واحــد أصــل والــالم والقــاف العــين :اللغــة مقــاييس صــاحب يقــول و      
 ،والفعـل  القـول  ذمـيم  عـن  الحـابس  وهـو  العقـل  ذلـك  مـن .الحبـسة  يـشبه  ما أو الشيء
 انزجــاره أو قبــل مـن  يجهــل كـان  بمــا صــاحبه بمعرفـة  الرتباطــه الجهـل  نقــيض وهـو 

   .كريمته :شيء كل عقيلةو .قبل نم يفعل كان عما

ــةو           ــي المعقل ــة ه ــال .الدي ــار :ويق ــالن دم ص ــة ف ــار أي ،معقل ــا ص  غرم
 كــذا الجاهليــة    فــي عليهــا يتعــاقلون كــانوا التــي معــاقلهم علــى أمــوالهم مــن يؤدونــه
  .اإلسالم في يتعاقلون

ــالعرب      ــون ف ــت :يقول ــل عقل ــت :القتي ــه أعطي ــل .ديت ــالن واعتق ــن ف  ،صــاحبه دم م
 :لــسببين عقــال الديــة وســميت .القــود عــن وتنــازل ،الديــة وهــو  ،العقــل أخــذ :بمعنــى
ــا،أولهما ــسك كونه ــدم تم ــا    ال ــون وثانيهم ــرب  لك ــانوا الع ــأتون ك ــل ي ــا باإلب  فيعقلونه
 كانـت  إن حتـى  عقـال  ديـة  كـل  سـميت  حتـى  ذلـك  كثـر  ثـم ،المقتـول  ولـي  دار فناء في

   .عمد بشبه أو  خطأ قتل من بدية يتعلق والعقل .والدراهم بالدنايير

ــة        ــا والعاقل ــت كم ــل كان ــالم قب ــا ،اإلس ــصحبتها وكم ــحيفة است ــة ص ــم المدين  ه
 بمثابـة  وهـم  ،الخطـأ  القتـل  ديـة  يتحملـون  الـذين  األب جهـة  مـن  القرابـة  وهـم  ،العصبة
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 يـدخل  وال،األب جهـة  مـن  القاتـل  بـإخوة  تبـدأ  وهـي  ،مجتمعـين  ذلـك  فـي  الواحـد  الفرد
 فــي تأديتهــا لــزمهم احتملونهــا فــإن العاقلــة تحملــه مــا فيحملــون ،أبويــه وال هــو فيهــا

 يحتملوهـا  لـم  فـإن  ،األعمـام  إلـى  ترفـع  حملهـا  عـن  عجـزوا  وإن.سـنوات  ثـالث  غضون
ــع ــي ترف ــد بن ــذا،األب ج ــع ال وهك ــة مــن ترف ــونهم مــن إن فئ ــرب عجــز إذا إال يل  األق
 .المال بيت ايتحمله جميعا عجزوا فإن.بها الوفاء في قبلهم من عصبة

 أن العــراق أهــل رأى المــال بيــت فــي أنــصبة ووجــود الــدوواين كتابــة عهــد وعلــى  
 عـصبة  مـن   المـال  بيـت  مـن  نـصيب  لهـم  مـن  أي ،الـدوواين  أصـحاب  في العاقلة تكون

ــة .الجــاني ــة هــم فالعاقل  المــال وبيــت .طــاقتهم بقــدر إال يتحملــون ال وهــم.الجــاني قبيل
    .الدماء رتهد ال لكي ،عنه عجزوا ما يكفل

ــدر   ــارة وتج ــى اإلش ــة أن إل ــل  جناي ــد القت ــا  العم ــاني يتحمله ــن الج ــه م  وليس،مال
 مـن  ال ،مالـه  مـن  تغطـى  بالخطـأ  ولـو  عبـده  علـى  الـسيد  جنايـة  فـإن  ،وبالمثـل .العاقلة

  .عاقلته مال

 مـا  عهـد  مـن  استـصحابه  تـم  يالـذ  المعنـى  عنـد  يقـف  لـم  العاقلـة   مفهوم أن بيد        
 فـي  شـخص  قتـل  إذا أنـه  فتقـرر  .بهديـه  وانـتظم  اإلسـالم  فـي  تطـور  بـل  ،اإلسـالم  قبل

ــة ــا ،قري ــل فإنه ــه تتحم ــل وال ،ديت ــا تحم ــيئا بادي ــا ش ــس ،منه ــرر .صــحيح والعك  وتق
 مـات  مـن  ديـة  تكـون  أن وتقـرر  .عاقلتـه  دون بالتبعـة  بجـروح  غيـره  يـصيب  من تحميل

 مـال  بيـت  مـن   ،بديتـه  تحمـل  حتـى  بهـا  قتـل  التـي  الجهـة  تعيين صعب أي ،قريتين بين
   .المسلمين

ــول وخالصــة          ــارة أن الق ــى( عب ــاقلهم عل ــي مع ــانوا الت ــا ك ــي )عليه ــى:تعن  عل
 علـى  الجاهليـة  فـي  يؤدونهـا  كـانوا  كمـا  يؤدونهـا  الجاهليـة  فـي  كانـت  التـي  الديات حال

  .عصبته هي المرء فعاقلة).آبائهم مراتب على أي ،معاقلهم
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ــي                      ــسي ذات وف ــأتي اقال ــوم ي ــال( مفه ــو )العق ــاة :وه ــام زك ــن ع  م
 كــل بــه يعقــل الــذي الحبــل الــصدقة إبــل مــع يأخــذ كــان الزكــاة ســاعي ألن( اإلبــل
 تؤخــذ حــين ويــسمونها .عقــاال :إبــال تؤخــذ حــين الزكــاة يــسمون العــرب وكــان.منهــا
  .اليسير الشيء على ف مثل مضرب العقال مفهوم صار ثم .نقدا :دنانير

 :لــىإ العربــي لــساننا فــي يــشير وهــو ،المــضامين ســلبي المفهــوم هــذا :االعتبــاط :رابعــا
 ونيــل ،عــذر  غيــر مــن الــصراح والكــذب ،واالخــتالق ،قبــل مــن تحفــر لــم التــي األرض
 فـي  بالمبالغـة  الـضرع  وإدمـاء  ،علـة  غيـر  مـن  اإلبـل  ونحـر  ،اسـتحقاق   غيـر  عـن  شيء
  .منه الدم ينزل أن حد إلى الشاة  حلب

ــي وال         ــذه كــل أن يخف ــاني ه ــشير المع ــى ت ــدوان إل ــم الع ــا المنهــي والظل ــي عنهم  ف
 قـرآنيين  نـصين  إلـى  اإلشـارة  هنـا  يكفينـا و .اسـتثناء  الو فيـه   رخـصة  ال نحـو  علـى  اإلسالم

 آمنُـواْ  الَّـِذين  َأيهـا  يـا {" :تعـالى  اهللا يقـول  .المقـام  هـذا  فـي  الدالـة  النـصوص  عشرات بين من
ــواْ الَ ــعآِئر تُِحلُّ ــ شَ ــشَّهر والَ ِهاللّ ــرام ال الَ الْحو يــد الَ الْهو ــد ــين وال الْقَآلِئ ــتَ آم يالْب امــر الْح 

ــون ــضالً يبتَغُ ــن فَ م ــم ــواناً ربِه ِرضِإذَا وو ــتُم ــطَادواْ حلَلْ الَ فَاصو نَّكُمــِرم جي ــنَآن ــوٍم شَ  َأن قَ
وكُمــدــِن صِجِد عــسالْم ــرواْ َأن اِمالْحتَــدنُواْ تَعــاوتَعلَــى وع ى الْبــرالتَّقْــوالَ ونُواْ وــاولَــى تَعع 
ــِم ــدواِن اِإلثْ الْعــواْ و ــه واتَّقُ ــه ِإن اللّ ــِديد اللّ ــاِب شَ ــدة }الِْعقَ ــول.٢المائ ــبحانه ويق ــاَل{" :س  وقَ

طَانـا  الشَّيلَم  قُـِضي  ـراَألم ِإن  اللّـه  كُمـدعو  ـدعـقِّ  والْح  ـدتُّكُمعوو  ـا  فَـَأخْلَفْتُكُممو  كَـان  ِلـي 
ــلْطَاٍن مــن علَــيكُم َأن ِإالَّ س تُكُمــوعد تُمبــتَج ــوِني فَــالَ ِلــي فَاســواْ تَلُوملُومكُم وــا َأنفُــســاْ م  َأنَ

ِرِخكُمــصــا ِبممو َأنــتُم ِرِخيــصتُ ِإنِّــي ِبمــا كَفَــرِبم وِنَأشْــرــُل ِمــن كْتُمقَب ِإن الظَّــاِلِمين ــملَه 
ذَابع ٢٢إبراهيم }َأِليم. 

 :أولهمــا :أصــالن والحــاء والــراء الفــاء :اللغــة مقــاييس صــاحب يقــول :مفــرح :خامــسا
 ومـن  .الحـزن  نقـيض  فـالفرح   .الـدين  وغلبـة  اإلثقـال  :والثـاني  ،الحـزن  خـالف  هـو  ما

 الملتـزم  غيـر  الفـرح   وهـو   ،مـذموم  هـو  مـا  ومنـه  ،محمـود  هـو  مـا  المعنى بهذا الفرح
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 .والبطـر  العلـو  إلـى  يفـضي  سـرورا  تـستتبع  قـد  فالـسعة  .للبطـر   المولـد ،تعالى اهللا بشرع
   .يفرحك من به تثيب ما هي الفرحةو

ــون       ــذا ولك ــوم ه ــل  المفه ــصال يمث ــم مت ــآالت بحك ــرح م ــذه الف ــإن ،ه ــرب ف  الع
ــوني ــدين أو الــشيء أفرحــه :قول ــهأثق :بمعنــى ،ال ــذي المفهــوم وهــو( والمفــرح .ل  ورد ال

 حتـى  العيـال  كثيـر  والمـرء  ،بالـدين  المثقـل  :يعنـي  )البيـان  هـذا  موضـع  المدينـة  بصحيفة
 عـشيرة  ال ومـن  ،عـصبة  لـه  تكـون  وال أحـدا  يـوالي  وال  يـسلم  ومـن  ،مـدينا  يكـن  لم لو

ــه ــل ،ل ــالهموم والمثق ــوق ب ــات والحق ــاج ،والتبع ــر والمحت ــوب الفقي ــى المغل ــره عل  ،أم
 .والء وال نسب له يعرف ال ومن ،القريتين بين عليه يعثر القتيلو

 أهــل وسـمي .والحــق والحرمـة  والـضمان  واألمــان العهـد  :يعنـي  مفهــوم :الذمـة  :سادسـا 
 :البـاب  هـذا  مـن  المـسافر  دعـاء  وفـي  .وأمـانهم  المـسلمين  عهـد  فـي  لـدخولهم  ذمة الذمة
  .مينسال آمنين أهلنا إلى رددناأ بمعنى ،بذمة أقبلنا اللهم

 فــإن أمانــا الجــيش مــن فــرد أي عطــىأ إذا أنــه )أدنــاهم بــذمتهم يــسعى( ومعنــى       
 وسـجل  .عهـده  يـنقض  أن كـان  مـن  كائنـا  ألحـد  ولـيس  ،المـسلمين  لكـل  ملزما يكون ذلك

 علـى   عبـد  أعطـاه  أمانـا  الخطـاب  بـن  عمـر  الفـاروق  إقـرار  سـالم إلا صـدر  في التاريخ
ــيش ــه الجب ــد عرفــت كمــا .كل  شــراء عــن النهــي اإلســالم صــدر فــي ميةاإلســال التقالي

   .واألمان العهد أهل بصفتهم الذمة ألهل مملوكة أراض

ــة      ــة( ولفظ ــست )الذم ــي لي ــيء ف ــا ش ــوهها مم ــا ش ــون به ــي المغرض ــصور ف  الع
ــرة ــي .األخي ــالقرآن وردت فه ــصرا ب ــي ح ــعين ف ــا ،موض ــي أولهم ــرض  ف ــي مع  النع

ــى ــى المــشركين عل ــا رعــايتهم عــدم عل ــول .نالمــسلمي بحــق له ــفَ{ " :تعــالى اهللا يق كَي 
ــروا وِإن ظْهي كُمــي ــواْ الَ علَ قُبري ــيكُم ــةً والَ ِإال ِف ــونَكُم ِذم ضري اِهِهمــَأفْو ــْأبى ِب ــوبهم وتَ  قُلُ

مهــر ــقُون وَأكْثَ ــة }فَاِس ــول.٨التوب ــون الَ{":ويق قُبرــي ي ــْؤِمٍن ِف م الَ ِإالــةً و ـــ ِذم ــم ِئكوُأولَ ه 
ونتَدعالعهد هي والذمة .والقرابة الحلف هو واإلل .١٠التوبة }الْم.     
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 علـى  تعـالى  اهللا عهـد  :أولهـا ،العهـود  مـن  بلفيـف  منظـوم  المقـام  هـذا  فـي  والعهد       
ـ  ظُهـوِرِهم  ِمـن  آدم بِنـي  ِمـن  ربـك  َأخَـذَ  وِإذْ{" :تعـالى  اهللا يقـول  .بالتوحيـد  آدم بني يذُرمتَه 

مهدَأشْهلَى وع  تُ  َأنفُـِسِهمَألَـس  كُمبلَـى  قَـالُواْ  ِبـرنَا  بتَقُولُـواْ  َأن شَـِهد  مـوـةِ  يامكُنَّـا  ِإنَّـا  الِْقي 
نـذَا  عه  ِإذْ {النبيـين  علـى  المـأخوذ  الميثـاق  :وثانيهـا .١٧٢األعـراف  }غَـاِفِلينَأخَـذَ  و  اللّـه 

 معكُــم لِّمــا مــصدقٌ رســوٌل جــاءكُم ثُــم وِحكْمــٍة ِكتَــاٍب مــن آتَيــتُكُم الَمــ النَِّبيــين ِميثَــاقَ
ــْؤِمنُن ــِه لَتُ ــصرنَّه ِب ــاَل ولَتَن ــررتُم قَ ــذْتُم َأَأقْ ــى وَأخَ ــم علَ ــِري ذَِلكُ ــالُواْ ِإص ــا قَ ــاَل َأقْررنَ  قَ

ــهدواْ ــاْ فَاشْ ــم وَأنَ ــن معكُ م ــشَّاِهِدين ــران آل }ال ــا.٨١عم ــاق :وثالثه ــأخوذ الميث ــى الم  عل
 يـا {" :تعـالى  اهللا يقـول . غيـرهم  ومـع  بعـضهم  مـع  ومواثيـق  عقـود  مـن  يعقدونه وما األمة
 مِحلِّـي  غَيـر  علَـيكُم  يتْلَـى  مـا  ِإالَّ اَألنْعـامِ  بِهيمـةُ  لَكُـم  ُأِحلَّـتْ  ِبـالْعقُودِ  َأوفُواْ آمنُواْ الَِّذين َأيها
 ِإذَا اللّــِه ِبعهــِد وَأوفُــواْ{" :ويقــول.١المائــدة }يِريــد مــا يحكُــم اللّــه ِإن حــرم وَأنــتُم صيِدالــ

دتُّماهالَ عواْ وتَنقُض انماَألي  ـدعا  بِكيـِدهتَو  قَـدو  لْـتُمعج  اللّـه  كُملَـيكَِفـيالً  ع ِإن  اللّـه  لَـمعـا  يم 
لُون٩١النحل} تَفْع . 

ــاق الذمــة عهــد أن كيــف بجــالء يتــضح وهكــذا      ــيظ ميث  تــصور الــصعب مــن غل
ـ  نقـول  المناسـبة  وبهـذه   .بـه  يتمتـع  لمـن  بالنـسبة   تنـاظره  الحمايـة  مـن  درجة  أن ضاأي
ـ  إخواننـا  جانـب  مـن  سـواء  فهمـه  أسـيء  الجزية مفهوم  جانـب  مـن  و ،الكتـاب  هـل أ ن م

ــسلمين بعــض ــة .الم ــدبير فالجزي ــةللمال يخــضع ت ــسي ءم ــى تفــرض ال وهــي .سيةاال  عل
 فـي  مـنهم  علـى  فحـسب   تفـرض  قـد  هـي ف  .ديـن  رجـل  علـى  وال طفـل  على وال امرأة
 الـوطن  عـن  الـدفاع  فـي  لمـشاركتهم  مراعـاة  المـسلمين   غيـر  مـن  العـسكرية  الخدمة سن

 إلـى  مـنهم  األخـذ  عـن  والتحـول  ،باالسـتطاعة   الماديـة  المـشاركة  تلـك  ربـط  مع ،بالمال
ــد إعطــائهم ــزامهم لعــدم مراعــاة،المال بيــت مــن القــدرة عــدم عن ــالنفس بالتــضحية إل  ب

ـ  الحريـة  علـى  التأكيـد   بـاب  مـن  ،فيـه  يـدخلوا  لـم  ديـن  عـن  دفاعا  يقبـل  ومـن  .ةالديني
 مــع يــده تكــونو الــوطن عــن الــدفاع مــدخل مــن الجــيش فــي مختــارا النتظــاما مــنهم

 المجاهــد مــع تــساوىي إنمــاو ،فحــسب الجزيــة عنــه ترفــع ال فإنــه ،باختيــاره المــسلمين
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ــسلم ــي الم ــاء ف ــى  العط ــدم عل ــساواة ق ــرفو. الم ــا ع ــسامحا تاريخن ــع ت ــينا م  لمنتم
 وفتحــت ،لهـم  بيــنهم مـن  نــاسأ حكـم  ظــل فـي  حتــى يعرفـوه  لــم ولليهوديـة  للمـسيحية 

 بلـدان  حكومـات  فـي  رفيعـة  مناصـب  وشـغل  ،المجـاالت  كافـة  فـي   العمـل  أبواب أمامهم
   .إسالمية

 يقـول  .البـالغ  الظلـم  مـن  نوعيـة  إلـى  المركـب  المفهـوم  هـذا  يـشير  :ظلـم  دسيعة :سابعا
  اللفــظ وهــذا .الــدفع علــى يــدل أصــل والعــين والــسين الــدال أن اللغــة مقــاييس صــاحب

ــم  إلــى مــضافا  المدينــة وثيقــة فــي ــدفع إرادة إلــى شيريــ ،الظل ــم ال  فــي  فالدســع .بظل
 والدسـيع .مـضغه  ةوإعـاد  فيـه  إلـى  جوفـه  مـن  ودفعـه  طعامـه   البعيـر  اجترار  :هو أصله

 إذا الرجـل  ومائـدة   ،الفـرس  عنـق ::هـي  أصـلها  فـي  الدسـيعة  .وكاهلـه  المـرء  صـدر  هو
 .الجواد والرجل ،والعنق  والخلق، ،والطبيعة ،والخلقة ،كريمة كانت

 ،الظلــم فــي اإلســراف إلــى يــشير المدينــة بــصحيفة الــوارد المفهــوم أن يخفــي وال       
 )ذاتـه  الدسـيعة  (مفهـوم  هـو  هنـا  المظلـومين  وأول.وطبيعـة  لفاعلـه  خلقـا  ذلـك  وصيرورة

 أحـسن  علـى  منـه  االسـتفادة  يـسهل  حتـى  الجـسد  بـه  تغـذى  لمـا  تهيئـة  األصـل  في فهو
ــه ــد وإتمام،وج ــل تجوي ــة ،الفع ــيمة،الجود وعالم ــريم وش ــواد الك ــم أن إال.الج ــين الظل  ح
ــى ــه يبتل ــذا ب ــوم ه ــه المفه ــا يجعل ــد درك ــان أن بع ــا ك ــادة،ومرتقى معراج ــساد وم  لإلف

   .ومروءة خلق حسن عالمة كان أن بعد ،والتضييع

ــا ــاني :ثامن ــول :الع ــن يق ــارس اب ــاحب – ف ــاييس ص ــ مق ــين أن – ةاللغ ــون الع  والن
ــرف ــل والح ــة المعت ــول ثالث ــا ،أص ــصد :أوله ــشيء الق ــاش لل ــه بانكم ــرص في  وح

ــا.عليــه ــذل الخــضوع :وثانيه ــا ،وال ــشيء ظهــور:وثالثه ــروزه ال ــة ومــن.وب  المعنــى أمثل
ــ :األول ــاألمر اءالعن ــة ومــن.والحاجــة ب ــى أمثل ــاني المعن ــذلل والخاضــع األســير :الث  المت
 .وختمه باعتماده الكتاب إبراز :الثالث المعنى أمثلة ومن.واألمة والعبد
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ــا( الفعــل مــضامين ومــن      ــي )عن ــساننا ف ــي ل ــر النــصب ك العرب ــه والعمــل لألم  ل
ــضوع ــة والخ ــوة.والطاع ــسر :والعن ــر الق ــاني .والقه ــي :والع ــسائل،والخاضع راألس  وال

ــة .أودم مــاء مــن ــون والعــرب .الحــبس:هــي والتعني ــه شــأن لفــالن :يقول ــه يعني  ،ويغني
 والعنـاء  .بغيـره  االهتمـام  علـى  بـه  االهتمـام  مـع  يقـدر  وال،غيـره  معـه  يهمـه  ال :بمعنى

    .الضرر مطلق: هو

 مــن ذلــك علــى يترتــب بمــا ،الحريــة تهديــد :هــي المفهــوم هــذا بــؤرة أن يخفــى وال   
 لبنــي تعــالى اهللا وتكــريم يتنــافى بهــا المبتلــى  يركــب وهم،محلهــا غيــر فــي وطاعــة ذل
 المفهــوم حــد عنــد يقــف ال هنــا األســر مفهــوم أن ظــةوملح بمكــان ةاألهميــ ومــن .آدم

 ،وغيـرهم  المـسلمين  بـين  حـرب  فـي  العـدو  بيـد  وقـع  بمـن  المتمثـل  الـذهن  إلى المتبادر
 متجبـر  عـسف  أو الـدين  غلبـة  نتيجـة  التمثيـل  علـى  حالـه  مثـل  فـي  صـار  لمـن  يمتد بل

 ألفكـار  أسـيرا  صـار  ومن،ظلمـه  رد عـن  العـاجزين  المستـضعفين  مـن  كونـه  مـع  طاغية
 هـو  بمـا  واألخـذ ،الجهالة ومـن  الجهـل  مـن  التحـرر  وبـين  بينـه  حيـل  ومن،صـحيحة  غير
ــستطاعه فــي ــران أســباب مــن م ــاء العم ــدنيا ضــيق مــن والخروج،واالرتق ــة ال  والعبودي

ــا اهللا لغيــر ــ أي ــى ،صــورتها تكان ــة ظلمــة ومن،وحــده هللا العبوديــة إل ــة الجهال  ،والجاهلي
 بحبوحـة  إلـى  ،والـضغينة  الخلـق  وسـوء  الـشح  حـبس  ومـن  ،تعـالى  الـه  أيـام  نـور  إلى

 مطلــق لتــشمل مــضامينه تمتـد  بينــا كمــا فــالمفهوم  .والتـسامح  والعفــو  األخــالق مكـارم 
  الجماعــة معاونــة لــىإ  بــه المبتلــى نفــس تتــوق وما،والخــضوع الــذل ودواعــي الــضرر

   .وعتقه منه سراحه إلطالق له

ــعا ــاءة :تاس ــول :الب ــن يق ــارس اب ــل أن ف ــوأ (للفع ــالن )ب ــاأ ،أص ــوع :ولهم ــى الرج  إل
 )البــاءة( ومنهــا .يرجــع :هــو يبــوء :الفعــل ومعنــى  .الــشيئين تــساوي :وثانيهمــا.الــشيء
 مــنهم تمكنيـس  أي ،أهلــه مـن  يتبــوأ الرجـل  ألن بهـذا  النكــاح سـمي  ولــذا النكـاح  بمعنـى 

ـ ( معنـى  يـصير  ذاتـه  لمـضمون  هـذا   ومـن  .داره مـن  يتبوأ كما  احتملـه : هـو  )بذنبـه  ءاب
 ،ويــستمرئه،إليه يرجـع  فهــو .للـذنب  مـأوى  المــذنب صـار  بحيـث  ،والتزمــه بـه  واعتـرف 
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 والمـذنب ،للمذنب مـأوى  الـذنب  ةصـيرور  حـد  وبينـه  بينـه  العالقـة  وتـصل  ،عنـه  يقلع وال
 بالوثيقـة  الـوارد  المقابـل  وبـالمعنى  .معـه  متـساويا  صـار  وكأنـه  ،عنـه  يناضـل  لـه  مأوى

 فــي الجهــاد فــي أهلــه أو نفــسه أو مالــه فــي بــضر أصــيب لمــن ردءا المؤمنــون يــصير
 لــه تــداعت عــضو منــه اشــتكى إذا الــذي الواحــد الجــسد عالقــة مــدخل مــن ،اهللا ســبيل
 يــسر مــن عليــه كــان مــا ســابق إلــى يعــود  حتــى ،والــسهر بــالحمى األعــضاء ســائر
  .ينوتمك

 .أوبليـة  إثـم  :علـى  يـدل  )وتـغ  (الفعـل  نأ اللغـة  مقـاييس  صـاحب  يقـول  :الوتـغ  :عاشرا
  أن العـرب  لـسان  فـي  جـاء  .هلـك  :وتـغ  و .أوبليـة  إثـم  فـي  ألقـاه  :أوتغـه  و.اإلثم :فالوتغ
 مـن  وعمـل  .المهلكـة  :والموتغـة  .وأثـم  وهلـك  فـسد ) وتـغ ( معنـى  و .الهـالك  :هـو  الوتغ
  .يوتغه أو هيطلق الذي هو غيره على يتأمر

ــن         ــضامين وم ــذا م ــوم ه ــضا المفه ــع :أي ــاع الوج ــالك واإليج ــالك واله  واإله
ــم ــساد واإلث ــدين وف ــساده ال ــالوتغ.وإف ــي الهــالك :هــو ف ــدين ف ــدنيا ال ــال .وال ــغ ويق  وت
 أيـضا  يطلـق  والوتـغ  .فرجـه  حفـظ  فـي  أحـدهما  فـرط  لـو  فيمـا  المـرأة  وتغـت  و ،الرجل
 والعـرب . الجهـل  وفـرط  ،القـول  وسـوء   والوجـع،  ،الكـالم  فـي  العقـل  وقلـة  ،اإلثـم  :على

    .بلية في ألقاه أو حبسه :بمعنى ،فالنا األمير أوتغ :يقولون

  

 علـى  خاطفـة  تحليليـة  بإطاللـة  بحـث الم هـذا  يتعلـق  :الوثيقـة  نـص  تحليـل   ::الثاني المبحث
 التـالي  النحـو  علـى  وذلـك  ،بـالنص  الـدوام  علـى  اسـتهالله  ،فيـه  راعينـا  الوثيقـة  هـذه  نص
  : بيانه
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 كتـب ":إسـحاق  ابـن  قـال    :الوثيقـة  نـص  إليـراد  سـيرته  فـي  إسـحاق  ابـن  تمهيد :أوال
 يهــود فيــه وادع  كتابــا واألنــصار المهــاجرين بــين  وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول
    ."عليهم واشترط لهم وشرط ،وأموالهم دينهم على وعاهدهم

ــستفاد        ــن وي ــذا م ــنص ه ــصحيفة أن ال ــاب ال ــن كت ــو م ــين اهللا لرس ــاجرين ب  المه
 رتــبتوي ،وأمـوالهم  الدينيـة  حـريتهم   بـه   تـصان  اليهـود  مـع  لعهـد  متـضمن  ،واألنـصار 

ــا لهــم بــه ــى حقوق ــل ،واحــدة دار فــي معهــم المقيمــين والمــسلمين المــؤمنين  عل  أن قب
ــشترط ــيهم ي ــل عل ــات بالمقاب ــا سيتــضح ،واجب ــا الحق ــت أنه ــوعين مــن كان ــات :ن  واجب

  .غيرهم وتجاه ،الفردية بصفتهم وليس ،معيةالج بصفتهم أنفسهم تجاه

ــا ــة :ثاني ــصحيفة  معياري ــدأ :ال ــصحيفة نــص يب ــارة ال ــسم "  بعب ــرحمن اهللا ب ــرحيم ال  ال
 مـن  والمـسلمين  المـؤمنين  بـين   )والـسالم  الـصالة  عليـه ( النبـي  محمـد  مـن  كتـاب  هذا

  ."معهم وجاهد بهم فلحق تبعهم ومن ويثرب قريش

ــاف .المــضامين كثيــف الــنص وهــذا            ــا ال أن يجــب مم ــة هــذه فــي يفوتن  العجال
 ،معياريتهــا علــى يؤشــر ممــا،النبي مــن كتابــا وبكونهــا تعــالى اهللا بــسم تبــدأ الوثيقــة أن

 مــن ويتبــين .تعــالى اهللا باســم نبــوي بيــان فــي متمــثال رأســي مــسقط مــن  النطالقهــا
 اهللا مــن :هــي وإنمــا ،المدينــة ومــواطني محمــد النبــي بــين ليــست أنهــا األول ســطرها
ــوله ــذي ورس ــق ال ال ــن ينط ــوى ع ــون ،اله ــا لتك ــات ناظم ــين للعالق ــؤمنين ب  الم
 ،بهــم يلحــق ومــن هــم تــشملهم  مفتوحــة بدولــة ،يثــرب أهــل ومــن قــريش والمــسلمين

 المنظومـة  البـشرية  التركيبـة  روافـد  تعـدد  ومـع  .عنهـا  الـذود  فـي  أيـديهم  مـع  يده وتكون
ــذه ــة به ــإنهم ،الوثيق ــون ف ــل مكلف ــ بالتفاع ــسد صفةب ــد ج ــاء واح ــد،أو وبن ــر واح  بتعبي

 ."الناس دون من واحدة أمة "الصحيفة

ــا          ــارة ويلزمن ــا اإلش ــى هن ــذا أن إل ــف ه ــين تكلي ــه يتع ــي ترجمت ــد ف  التقالي
ــراف ــوانين واألع ــسلوكيات  والق ــة وال ــة الفردي ــم والجماعي ــران ونظ ــي العم ــة ف  كاف
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 يـستدعيه  بمـا  ،األصـعدة  فـة كا علـى  اآلخـرين  ومـع  البينـي  التفاعـل  وفـي ،  المجاالت
، والتقــوى البــر علــى وتعــاون المنكــر عــن وتنــاهي وتكافــل وتناصــح تعــاون مــن
   .تحقيقها وروافد سبل تعددت وإن، األهداف في ووحدة

 درجــة أمــام المجــال فــتح مــع األمــة وحــدة تتنــافى ال :الواحــدة األمــة أنــساق  :ثالثــا
 هـذه  وحـدة  علـى  التأكيـد  فمـع   .تمعيـة المج لألنـساق  والتفعيـل   الالمركزيـة،  مـن  رفيعة
                                                                                                                                                         يمثـل  مـا  منهـا  لكـل  أجـزاء  مـن  تتـشكل  فإنهـا  ،األمـم  مـن  غيرهـا  عـن  وتميزها األمة

 العمرانــي الجــسد تــشمل التــي الكفايــة فــروض عــن فــضال ،لــه بالنــسبة عــين فــرض
                                               .واحدة أمة بوصفه بكامله

 مــن صــح مــا استــصحاب فــي يتمثــل مهمــا عمرانيــا مبــدأ هنــا الوثيقــة وترســي   
 باللبنــة البليـغ  النبــوي بـالتعبير  أو ،الرسـاالت   مــن األخيـرة  الحلقـة  قبــل مـا  تخبـرا 
ــي ــت الت ــنقص كان ــان ت ــوات بني ــة   ،والرســاالت النب ــي برســالة المتمثل ــاتم النب  .الخ

 متعــددة أمــة بـين  ناظمــا ،نبيــه ومـن  ،اهللا باســم كونهــا تقريـر  علــى تعقــب فالوثيقـة 
 ،بهــا االنتظــام فــي ويوافقــه عبهابــش يلحــق مــن لكــل ومفتوحــة  واألديــان األعــراق
ــالنص ــى ب ــاجر " أن عل ــن نيالمه ــريش م ــى ق ــتهم عل ــاقلون ربع ــنهم يتع ــم بي  وه
   ."المؤمنين بين والقسط بالمعروف عانيهم يفدون

  :التالية العمراني التدبير قواعد تأسيس في مهمة بأمور النص هذا ويصرح   

 أن علــى نصبــال  الوثيقــة  هــذه  افتتحــت :العمرانيــة قــريش ريــادة  -١
 األمــة أنــساق مــن فرعـي  نــسق  فهــم . "ربعــتهم علـى  قــريش مــن المهـاجرين "

 وأقـره  ،اإلسـالم  قبـل  مـا  عـصر  فـي  كـان  ممـا  جيـد  هـو  مـا  معهم يستصحبون
 هـذه  مـن  األول المحـور  فـي  بيناهـا  كمـا  )ربعـتهم ( مفهـوم  مـضامين  مـن  اإلسالم
ـ  صـرح  مـا  وبـين  اللفـظ  هـذا  بـين  الـربط  هنـا  المهـم  ومـن  .الدراسة  القـرآن  هب
ــة ســورة فــي الكــريم ــالغ تحقــق مــن )قــريش( ســميت كامل ــساع العمــق ب  واالت
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  آنـذاك،  العـرب  بـين  الـصدارة  هـا ل جعـل  ،اإلسـالم  قبـل  لقـريش  )الربعـة  (لمفهوم
 مـن  هـاجروا   ممـن  فيـه  الـصدارة  أولـو  بـه  يلتـزم  أن بمكـان  األهميـة  من وكان
 كــان الــذين نــصاراأل قابليــات بــه ترتقــي إرشــاديا نموذجــا بــه ويقيمــوا  ،مكــة

 ،العمـران  قواعـد  فـي  اإلبـداع  عـن  لهـم  شـاغال  ،وخـزرجهم  أوسـهم  بين الصراع
 ":تعـالى  اهللا يقـول . األخـرى  األمـم  أبدعتـه   ممـا  مـضماره  فـي  والنقـل  واالنفتاح
ــاِف ــريٍش ِلِإيلَ ــاِفِهم} ١{قُ ــةَ ِإيلَ ــشِّتَاء ِرحلَ ــصيِف ال ــدوا} ٢{وال بعفَلْي بــذَا ر ه 

ي٣{ِتالْب {م الَِّذيهمن َأطْعوٍع مم جنَهآمو نٍف مخَو}٤{ . 

ــاوة -٢ ــساق الحف ــة باالن ــة المجتمعي ــرر :الفرعي ــصحيفة تق ــل أن ال ــن ك  أو بط
ــة ــى (طائف ــتهم عل ــا )ربع ــي مم ــصاصهم يعن ــالة اخت ــاجب باألص ــا إنت ــسدى م  ي
 إال عـنهم  يخـرج  ال بحيـث  عمرانـي  جهـد  مـن  يبذلونـه  مـا  ثمـرة  وفـي  ،حاجاتهم

  .وبرضاهم ،حاجتهم عن الزائد العفو يمثل ما

ــي             ــة حــرص وف ــى الوثيق ــداد عل ــون تع ــة ،البط ــتخدام والتثني  باس
 الــشكل كــان أيــا مجتمعيــة بنيــة لكــل المــستوعبة النكــرة بــصيغة )طائفــة( لفــظ

ــا ،فيــه تتمظهــر الــذي ــاوة علــى يؤكــد م ــد الحف ــوق منظومــة علــى بالتأكي  الحق
ــات ــتورية والواجب ــةالم الدس ــساق تعلق ــات باألن ــة والتكوين ــيطة المجتمعي ــي الوس  الت

ــست ــن لي ــصغر م ــستوى ال ــرد بم ــرة أو الف ــست ،األس ــن ولي ــر م ــستوى الكب  بم
ــة ــا القبيل ــا وم ــة وســمت .فوقه ــك مــن الوثيق ــات تل ــو :المــسلمين مــن التكوين  بن
 وبنـو ،عوف بـن  عمـرو  وبنو،النجـار  وبنـو  ،الحـارث  وبنـو  ،سـاعدة  وبنـو  ،عوف

ــت ــمت.األوس وبنو،النبي ــن وس ــود   م ــود :اليه ــي يه ــوف بن ــود ،ع ــي ويه  بن
  ويهـود  ،جـشم  بنـي   ويهـود  ،سـاعدة  بنـي  ويهـود  ،الحـارث  بنـي  ويهـود  ،النجار

ـ  ثـم .ثعلبـة  بنـي   ويهـود ،األوس بني   أن علـى  بـالنص  المفـصل  البيـان  هـذا  تختم
  . عوف بني ليهود ما مثل الشُطَيبة لبني وإن ،كأنفسهم ثعلبة من بطن جفنة
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 المنظـــور فـــي المجتمعيـــة األنـــساق أن هنـــا ةر اإلشـــاروتجـــد       
 اإلسـالم  قبـل  مـا  خبـرة  صـالح  مـن  أقـره  ممـا  أيـضا  استـصحبها  كمـا  اإلسالمي

 إلـى  يعـود  :النـسب  جـزم :لألمـة  المجتمعيـة  األنـساق  مـستويات  عربيـة  تقاليـد  من
ــواء آدم ــرة و   ،وح ــصيلة األس ــل:والف ــت أه ــل بي ــته، الرج ــرهط وخاص  :وال

ــرب ــسعة أق ــخاص ت ــسانل أش ــشيرةو   ،إلن ــاقلون :الع ــى المتع ــة إل ــاء،و أربع  آب
ــذا ــة :لفخ ــي الفرق ــشعب الت ــا يت ــبطن منه ــبطن   و   ،ال ــامع :ال ــاذ، الج  و لألفخ

ـــر ــي و :العمائ ــي ه ــع الت ـــة و ،البطـــون تجم ــع هــي و :القبيل ــائر تجم  ،العم
ــشعب ــو :وال ــع  وه ــل يجم ــشعب القبائ ــه وتن ــورو ،من ــو :الجمه ــاع وه  االجتم

   .التكوينات تلك لكل حاضنة ومظلة سقفا تمثل التي ،األمة :اوأخير ،والكثرة

 الوثيقــة اســتخدام أن إلــى اإلشــارة بمكــان األهميــة ومــن           
 ترتيـب  أمـام  المجـال  فتحهـا  علـى  يـدل  البطـون  تلـك  بيـان  عقـب ) طائفـة (مفهوم
ــات الحقــوق تلــك ــة بتكوينــات والواجب ــة مــصنوعة وســيطة اجتماعي ــك محاكي  لتل

   .والمكان الزمان متطلبات وفق ،النسب حكمب المجعولة

ــى زد    ــك عل ــا أن ذل ــد العــراق أهــل أبدعــه م ــدى صــار أن بع ــة ل  األم
ــوان ــاء دي ــط مــن عط ــوم رب ــة مفه ــن العاقل ــم بم ــوان له ــصب ،دي ــي ي  ذات ف
 ذلـك  إلـى  مـرات  سـبع  تكـرر  الـذي  )طائفـة  وكـل  (مفهـوم  ورود وينـضم  .المنحى

 الحركــي الفــضاء ســعة علــى داللــةال  فــي ،العــراق أهــل أبدعــه الــذي الــشاهد
 العقــل بــه يجــود أبـداع  أي إطــاره فــي  بهــا لينـتظم   الوثيقــة هــذه تفتحــه الـذي 

ــشري ــزم الب ــشرع الملت ــالى اهللا ب ــي تع ــشاء ف ــسات إن ــات مؤس ــة وتكوين  مجتمعي
  .تعالى اهللا جعل من هي التي لتلك محاكية مجعولة

ــان  ــذه ولبي ــة ه ــارئ النقط ــول للق ــوم أن نق ــة( مفه ــالقرآن ورد )الطائف  ب
 البطــون متعــدد مزيجــا يــضم ألن يتــسع ،عــابر بــشري تكــوين علــى داال الكــريم
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ــل ــشائر والقبائ ــشعوب والع ــول. وال ــذه ونق ــبة به ــوم أن المناس ــة مفه  ورد طائف
 معـروف  هـو  كمـا  االتـساع  البالغـة  النكـرة  بـصيغة   المعنـى  بهـذا  الكريم بالقرآن

 مـشير  غيـر  واحـدة  مـرة  إال معرفـا  يـرد  ولـم  ،مـرات  خمـس  العربـي  لساننا في
 كافـة  مـن  النقـيض  علـى  ،محـدد  نـصر  وإلـى  معينـة  عيـر  إلى وإنما بشر إلى فيها

   .بالضرورة باإلضافة المعرفة المجعولة االجتماعية األنساق

 الزاِنيـةُ {( الزنـا  حـد  إقامـة  تـشهد  طائفـة  :إلـى  مـشيرا  المفهـوم  جـاء  فلقد 
 اللَّـهِ  ِديـنِ  ِفـي  رْأفَـةٌ  ِبِهمـا  تَْأخُـذْكُم  ولَـا  جلْـدةٍ  ِمَئـةَ  همامنْ واِحٍد كُلَّ فَاجِلدوا والزاِني

ــتُم ِإن ــون كُن ــِه تُْؤِمنُ ــوِم ِباللَّ الْيــآِخِر و ــشْهد الْ لْيا ومهــذَاب ــةٌ ع ــن طَاِئفَ م ــْؤِمِنين الْم 
ــل فرعــون استــضعفهم مــن وإلــى  ،٢النــور} ــون ِإن{  (بهــم ونك عــا ِفر ــي علَ  ِف

ــَأرِض ــَل الْ عجــا و لَهعاً َأهــي ــضِعفُ ِش ــةً يستَ ــنْهم طَاِئفَ م حــذَب ي مــاءه ــستَحِيي َأبنَ يو 
ماءهــس ــه ِن ــان ِإنَّ ــن كَ ــِسِدين ِم ــصص }الْمفْ ــى ،٤الق ــة وإل ــن طائف ــافقين م  المن
ــة ــي بالمدين ــرض ف ــيط مع ــن التثب ــروج ع ــاد الخ ــع للجه ــي م ــت وِإذْ{  (النب  قَالَ

 النَِّبـي  مـنْهم  فَِريـقٌ  ويـستَْأِذن  فَـارِجعوا  لَكُـم  مقَـام  لَـا  يثْـِرب  َأهـلَ  يـا  منْهم طَّاِئفَةٌ
قُولُــوني وتَنَــا ِإنيةٌ برــوــا عمو ٍة ِهــيرــوِإن ِبع ونِريــداراً ِإلَّــا ي١٣األحــزاب }ِفــر، 
 عـدم  علـى  أصـروا  مـن  مقابـل  إسـرائيل  بنـي  مـن  بعيـسى  آمـن  من مجمل وإلى

 قَـالَ  كَمـا  اللَّـهِ  َأنـصار  كُونـوا  َآمنُـوا  الَّـِذين  َأيهـا  يـا {  (مـنهم  دينـه  فـي  الدخول
ــن ِعيــسى اب ميــر م يناِريــو ِللْح ــن اِري مــى َأنــص ــِه ِإلَ ــاَل اللَّ ــون قَ اِريوالْح ــن نَح 
ارنَـت  اللَِّه َأنصـن  طَّاِئفَـةٌ  فََآمِنـي  ماِئيلَ  بـرت  ِإسكَفَـرنَا  طَّاِئفَـةٌ  وـدفََأي  نُـوا  الَّـِذينَآم 
 الليــل ومــونيق مــن إلــى وأخيــرا ،١٤الــصف }ظَــاِهِرين فََأصــبحوا عــدوِهم علَــى
ــك ِإن{ (المــؤمنين مــن النبــي مــع بر ــم ــك يعلَ ــوم َأنَّ ــِي ِمــن َأدنَــى تَقُ ــِل ثُلُثَ اللَّي 

فَهِنصو و ثُلُثَـه طَاِئفَـةٌ و  ـنم  الَّـِذين  ـكعم  اللَّـهو  رقَـدـلَ  ياللَّي  ـارالنَّهو  ِلـملَّـن  َأن ع 
وهــص تُح ــاب ــيكُم فَتَ ــاقْرُؤوا علَ ــا فَ م رــس تَي ــن ــرآِن ِم ــم الْقُ ــيكُون َأن عِل ــنكُم س  ِم
ــى ضرم ونــر ــضِربون وآخَ ــي ي ــَأرِض ِف ــ الْ ــن ونيبتَغُ ــضِل ِم ــِه فَ ــرون اللَّ  وآخَ
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 قَـاِتلُونــِبيِل ِفــي يُؤوا اللَّــِه ســا فَــاقْرم رــستَي ــوا ِمنْــهَأِقيملَاةَ وآتُــوا الــصكَــاةَ والز 
 هـو  اللَّـهِ  ِعنـد  تَِجـدوه  خَيـرٍ  مـن  ِلَأنفُـِسكُم  تُقَـدموا  ومـا  حـسناً  قَرضاً اللَّه وَأقِْرضوا

راًخَي ظَمَأعراً ووا َأجتَغِْفراسو اللَّه ِإن اللَّه غَفُور ِحيم٢٠المزمل }ر.  

ــذا وورد      ــوم ه ــصيغة المفه ــى ب ــرة المثن ــضاأ النك ــرة ي ــدة م ــي واح  ف
 بغَـتْ  فَـِإن  بينَهمـا  فََأصـِلحوا  اقْتَتَلُـوا  الْمـْؤِمِنين  ِمـن  طَاِئفَتَـانِ  وِإن{ (تعـالى  اهللا قول

 فَـاءتْ  فَـِإن  اللَّـهِ  َأمـرِ  ِإلَـى  تَِفـيء  حتَّـى  تَبِغـي  الَِّتـي  فَقَـاِتلُوا  الُْأخْرى علَى ِإحداهما
  .٩الحجرات }الْمقِْسِطين يِحب اللَّه ِإن وَأقِْسطُوا ِبالْعدِل بينَهما فََأصِلحوا

ـ  يـشير  واحـد  موضـع  فـي  إال معرفـا  المفهـوم  هـذا  يرد ولم   واحـد  إلـى  هفي
 ،بهـا  عائـدون  القرشـيون  كـان  التـي  العيـر  أو ببـدر  والنـصر  الجهـاد  :معينـين  من

 وتَـودون  لَكُـم  َأنَّهـا  الطَّـاِئفَِتينِ  ِإحـدى  اللّـه  يِعـدكُم  وِإذْ{" :تعـالى  اهللا قـول  في وذلك
َأن ــر كَِة ذَاِت غَيــشَّو ــون ال ــم تَكُ ــد لَكُ ــه ويِري ــ َأن اللّ ــقَّ قَّيِح ــِه الح ــع ِبكَِلماِت  ويقْطَ

اِبرد ٧األنفال }الْكَاِفِرين .  

 بيــان  بــه أردت الــذي الطــرح هــذا نهايــة فــي بــه التــذكرة يجــب وممــا 
ــة هــذه حــرص ــى الوثيق ــساق تفــصيل عل ــة األن ــة المجتمعي  هــي التــي  المجعول

 مـن  خَلَقْنَـاكُم  نَّـا ِإ النَّـاس  َأيهـا  يـا { (:وتعـالى  سـبحانه  يقـول ( تعـالى  اهللا جعـل  من
 ِإن َأتْقَــاكُم اللَّــِه ِعنــد َأكْــرمكُم ِإن ِلتَعــارفُوا وقَباِئــَل شُــعوباً جعلْنَــاكُمو وُأنثَــى ذَكَــٍر
ــه ــيم اللَّ ــر عِل ــرات }خَِبي ــتح  ،)١٣الحج ــال وف ــام المج ــساق أم ــصنوعة األن  الم

 اإلسـالمي  المفكـر  ذكـره  مـا  إلـى  التنبيـه  ،)البـشر  صـنع  مـن  هي التي(  المحاكية
ــر ــشري طــارق الكبي ــن الب ــنة أن م ــع س ــالى اهللا دف ــاس تع ــضهم الن ــبعض بع   ب
ــي ــي الت ــرط ه ــتقامة ش ــصحيح االس ــي والت ــران ف ــشري العم ــضي الب ــدم تقت  ع

 بجــوال الــشبه شــديدة الحالــة هــذه فــي تــصير ألنهــا ،أفــرادا الــشعوب صــيرورة
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 ،حباتــه بــين التماســك عــدم نتيجــة هــين لكنــه ،مجملــه فــي ثقيــل ،قمــح مــن
   .مقاومة يجد أن دون يشاء ما منه ينال أن عصفور أضعف يستطيع

ــشعوب  ــين فال ــر ح ــى تفتق ــساق إل ــة األن ــصنوعة المجعول ــة والم  الفاعل
ــة ــة والمتدافع ــة والمتكافل ــصير ،والمتكامل ــاكم ي ــردا الح ــاب وينفتح،ف ــتبداد ب  االس

   .مصراعيه على األرض في والفساد

ــد  -٣ ــى التأكي ــسو عل ــين يةالت ــساق ب ــة األن ــة المجتمعي ــن  :الفرعي ــادئ م  مب
ــة الحــضاري العمــران ــة هــذه أرســتها التــي الركين ــدأالت تجــاوز الوظيف ــى كي  عل
 تــسوية علــى التأكيــد إلــى ،المــسلمة الفرعيــة المجتمعيــة األنــساق بــين التــسوية

 ،بينهـا  فيمـا  المـساواة  بمراعـاة  األنـساق  تلـك  وإلـزام  ،بهـا  المـسلمة  غير األنساق
    .العدل وإقامة الظلم نفي وبين المساواة بين بطوالر

ــة         ــك آي ــة أن ذل ــم  الوثيق ــل ل ــل لحــق مــن تجع ــة بأه ــود مــن المدين  اليه
 فـي  مـساويا  طرفـا  مـنهم  جعلـت  بـل  ،ويوالـونهم  يتبعـونهم  لمـن  خاضـعين  تابعين
 لـه  فـإن  يهـود  مـن  تبعنـا  مـن  وأنّـه "  :بـالنص  بهـا  فجـاء  ،والواجبـات  الحقوق
تناصرين وال مظلومين غير واألسوةَ النصرعليهم م."  

 النــصر قاعــدة علــى المــساواة مبــدأ تقريــر  حــد عنــد الوثيقــة  تقــف لــمو
 هــذا أكــدت بــل ،علــيهم التناصــر فــي وأ ظلمهــم فــي الوقــوع  ونفــي ،واألســوة

ــظ نحــو علــى المبــدأ  نــسيج مكونــات بــين التــرابط علــى بــالنص  ومركــب مغل
 عـوف  بنـي  يهـود :" أن بتقريـر  الـدين  فـي  االخـتالف  عـن  النظـر  بـصرف  األمة
ــة ــؤمنين، مــع ُأم ــنهم لليهــود الم ــنهم، وللمــسلمين ِدي ــواليهم ِدي ــسهم م ــد " وأنف كمب

 عـوف  بنـي  يهـود  وضـعية  مـن  اتخـذت  ثـم  .يظلـم  مـن  إال منـه  يـستثنى  ال مأعا
 بهـم  لحـق  ومـن  ومـواليهم  اليهـود  بطـون  كافـة  تـسوية  تقريـر  فـي  لهـا  إماما هذه
  .مرات ست ذلك على النص رتوكر .بها
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 أن الممكــن مــن كــان لــبس أي نفــي )عــوف بنــي (تكــرار علــى وترتــب   
 هــذا فــي تــنص فالوثيقــة  .الــصدد هــذا فــي الــضمائر اســتعمال عــن يــتمخض

 ليهــود وأن ،عــوف بنــي ليهــود مــا مثــل النّجــار بنــي ليهــود" :أن علــى المقــام
ـ  ليهـود  وأن عـوف،  بنـي  ليهـود  مـا  مثل الحارث بني  ليهـود  مـا  مثـل  سـاعدة  يبن
 بنـي  ليهـود  وأن ،عـوف  بنـي  ليهـود  مـا  مثـل  جـشَم  بنـي  ليهـود  وأن ،عوف بني

 بنــي ليهـود  مـا  مثـل  ثَعلَبـة  بنـي  ليهـود  وأنعـوف،  بنـي  ليهـود  مـا  مثـل  األوس
 بطــن جفْنَــةَ وأن بيتــه، وأهـلَ  نفــسه إال يوِتــغ ال فإنّــه وَأثـم  ظلــم مــن إال ،عـوف 
 تقــرر ثــم ،"عــوف بنــي مــاليهود مثــل الــشُّطَيبة لبنــي نوأ كأنفــسهم، ثعلبــة ِمــن

 لفــظ هــو مغــاير بمحــدد وبطــانتهم اليهــود مــوالي بــين  المــساواة مبــدأ عموميــة
ــسهم( ــإلزامهم )أنف ــسوية  ب ــنهم بالت ــين  بي ــواليهم وب ــانتهم م ــرر  .وبط وتق

  ."كأنفسهم يهود بطانة كأنفسهم،وأن ثعلبة موالي  " أن ةالصحيف

ــدماء حرمــة وضــع  -٤ ــة األنــساق واجبــات هــرم قمــة علــى والحريــة ال  المجتمعي
 نظــام اعتبـرت  أنهــا يـسر  بكــل يتبـين  التأسيــسية الوثيقـة  لهــذه القـارئ  :الفرعيـة 

 مــن ألوليـاء  ديــات مـن  عليــه يترتـب  بمـا  بــااللتزام العاقلـة  تتكفــل الـذي  العقـل 
  أنـه  علـى  القـاطع  الـدليل  يقـوم  ال الـذي  القتـل  بـاألحرى  أو ،الخطـأ  بطريـق  يقتل

 علــى والحــث ،الــنفس  لحفــظ  مفتاحــا ،مرتكبــه يتبــين ال أو ،متعمــد بــشكل وقــع
ــين، ذات إصــالح ــف  الب ــن والتخفي ــة ع ــي الدول ــة ف ــة إقام ــل العدال ــل  بتحم  ك

 مـن  الخطـأ  بطريـق  األنفـس  علـى  جنايـة  عـن  النـاجم   الغـرم   ،محلـة  وكل ،نسق
 علـى  النـسق  قـدرة  تعزيـز  مـن  ذلـك  علـى  يرتـب  ومـا  ،إليـه  المنتمين من عنصر
  .القبول من عالية لدرجة األمور بمنطق  العدالة حيازة مع ،عناصره ضبط

 فــي  العقــول ألصــحاب أن بــين تعــالى اهللا بــأن هنــا التــذكرة مــن والبــأس         
 .الديـة  وقبـول  العفـو  إلـى  نـدب  ولكنـه  ،العمـد  بالقتـل  يتعلـق  فيمـا  ،حيـاة   القصاص

ـ  عمـد  عـن  قتـل  جنايـة  ارتكـب  لمـن  العاقلـة  ودعم  بـدل  الديـة  القتيـل  أوليـاء   لوقب
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 مفتــوح بابــهف .الوثيقــة هـذه  بموجــب اإللــزام ســبيل علـى  لــيس ولكــن ،وارد ،القـود 
 الِْقـصاص  علَـيكُم  كُِتـب  آمنُـواْ  الَّـِذين  َأيهـا  يـا "   :تعـالى  اهللا يقـول  .اإلحـسان  باب من
 َأِخيـهِ  ِمـن  لَـه  عِفـي  فَمـن  ِبـاُألنثَى  ُألنثَـى وا ِبالْعبـدِ  والْعبـد  ِبـالْحر  الْحـر  الْقَتْلَـى  ِفي

ءشَي  ـاعوفِ  فَاتِّبرعاء ِبـالْمَأدـهِ  وانٍ  ِإلَيـسِبِإح  ـن  تَخِْفيـفٌ  ذَِلـكم  كُـمبـةٌ  رمحرـنِ  وفَم 
 اَأللْبـابِ  وِلـي ُأ يـاْ  حيـاةٌ  الِْقـصاصِ  ِفـي  ولَكُـم } ١٧٨{َأِلـيم  عـذَاب  فَلَـه  ذَِلك بعد اعتَدى
لَّكُملَع ١٧٩ البقرة{تَتَّقُون(.  

ــستلهم        ــة وت ــذا روح الوثيق ــدأ ه ــي المب ــث صــراحة القرآن ــنص حي ــى ت  أن عل
ــبط مــن( ــا اعتَ ــول ولــي يرضــى أن إال بــه قَــود فإنــه بينــة عــن قــتال مؤمنً  المقت
  ."عليه قيام إال لهم يحلُّ وال كافّةً عليه المؤمنين وأن ،]بالدية[

 الوثيقـة  فـي   تتكـرر  ،األولـى  معاقلـه  بتعاقـل  فرعـي  نـسق  كـل  إلـزام  مقـام  وفي
 نــسجا)قــريش مــن المهــاجرون بهــا المخاطــب بيــنهم يتعــاقلون( عبــارة  علــى عطفــا
ــذات ــوال ب ــارة  المن ــاقلون( عب ــاقلهم يتع ــى مع ــسبة )األول ــة بالن ــساق لبقي  األن

 )األولـى ( كلمـة  مـن  خاليـة   مـرة  إلـى  إضـافة ،مـرات  سـبع  بهـا  المـذكورة  المجتمعية
 بالتـالي  لهـم  وتقـرر  ،بـه  وتلـزمهم  التقليـد  هـذا  لـديهم  يكـن  لـم  ممـن  النبيت بني تخص
 كمــا، االسـتطاعة  عـدم  حالــة فـي  ،األمـة  مجمــوع علـى  حقـوق  مــن بـه  يـرتبط  مـا 

   .التحليل هذا في الحقا سيتضح

ــة        ــى تــنص فالوثيق ــريش مــن المهــاجرين " أن عل ــى ق ــاقلون ربعــتهم عل  يتع
 علــى عــوف وبنــو. المــؤمنين بــين والقــسط بــالمعروف عــاِنيهم يفــدون وهــم .همبيــن

ــاقلون ربعــتهم ــاقلَهم يتع ــى، مع ــة وكــل األول ــدي طائف ــا تَف ــالمعروف عانيه ــسط ب  والق
 ،األولـى  معـاقلهم  يتعـاقلون  ربعـتهم  علـى  الخـزرج  بـن  الحـارث  وبنـو . المـؤمنين  بين

ــالمعروف عانيهــا تفــدي طائفــة وكــل  علــى ســاِعدة وبنــو. المــؤمنين بــين والقــسط ب
ــاقلون ربعــتهم ــاقلهم يتع ــى، مع ــة وكــل األول ــدي طائف ــا تَف ــالمعروف عانيه ــسط ب  والق
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 طائفــة وكــل ،األولــى معــاقلهم يتعــاقلون ربعــتهم علــى جــشم وبنــو. المــؤمنين بــين
ــدي ــا تف ــالمعروف عانيه ــسط ب ــين والق ــؤمنين ب ــو. الم ــار وبن ــى النّج ــتهم عل  ربع

ــاقلون ــاقلهم يتع ــىاألو مع ــل ،ل ــة وك ــدي طائف ــا تف ــالمعروف عانيه ــسط ب ــين والق  ب
 وكــل ،األولــى معــاقلهم يتعــاقلون ربعــتهم علــى عــوف بــن عمــرو وبنــو.المــؤمنين

 ربعــتهم علــى النَِّبيــت وبنــو. المــؤمنين بــين والقــسط بــالمعروف عانيهــا تفــدي طائفــة
ــاقلون ــاقلهم، يتع ــة وكــل مع ــدي طائف ــا تف ــالمعروف عانيه ــسط ب ــين والق ــؤمنين ب  .الم

ــو ــى األوس وبن ــتهم عل ــاقلون ربع ــاقلهم يتع ــى، مع ــل األول ــة وك ــدي طائف ــا تف  عانيه
   .)المؤمنين بين والقسط بالمعروف

ــه( نــسق كــل فــداء واجــب الوثيقــة وتــردف ــذا المعرفــي الفــضاء بكــل )عاني  له
 ومعنــى .التعاقــل علــى ،الدراســة هــذه مــن األول  بحــثالم فــي بينــاه كمــا المفهــوم

 مـن  يقـع  مـا  لتعـويض  الماديـة   مكناتـه  توجيـه  هـو  نـسق  لكـل  األول الواجب أن ،ذلك
ــى ضــرر ــق عل ــاة ح ــسبة الحي ــر بالن ــن للغي ــب م ــين جان ــه المنتم ــن  إلي ــة م   ،جه

ــف ــابع وتجفي ــذل  من ــة ال ــي والعبودي ــول الت ــصر أي تط ــتم عن ــه من ــن إلي ــراء م  ج
 .المفـاهيمي  التيـه   أسـر  أوفـي  والحاجـة  العـوز  أسـر  فـي  أو العـدو  أسـر  فـي  وقوعه
   .اإلنسان إنسانية جوهر بمثابة هي فالحرية

ــوق نظــم -٥ ــات حق ــساق وواجب ــة األن ــاظم الفرعي ــدي بالن  أن الواضــح مــن :التوحي
 وال ،األولـى  المعاقـل  علـى  التعاقـل  آليـة   استـصحاب  حـد  عنـد  تقـف  لم الصحيفة

 الحقـين  هـذين  أخـضعت  بـل  ،الفـداء  فـي  عاقلتـه  علـى  العـاني  حـق   تقريـر  عند
ــى أيــضا حرصــت ،محــددة إســالمية لــضوابط ــسق لكــل بالنــسبة تكرارهــا عل   ن
ــة ــن  وطائف ــاطبين م ــا المخ ــة .به ــرر فالوثيق ــدأ تق ــضاع مب ــذين إخ ــين ه  الحق

ــروف ــدل للمع ــين والع ــؤمنين ب ــالى واهللا .الم ــول تع ــِذ{" :يق ــو خُ ــر الْعفْ ْأمو 
 والْمْؤِمنُــون{" :،ويقــول١٩٩األعــراف }الْجــاِهِلين عــِن وَأعــِرض ِبــالْعرِف

ــاتُوالْ ــضهم مْؤِمنَ عــاء ب ِليــٍض َأو عب ونرــْأم وِف يرعــالْم ــون ِب نْهيــِن و ــِر ع  الْمنكَ



٢٥ 

 

ــون ِقيميالَةَ وــص ــون ال ــاةَ ويْؤتُ ــون الزكَ ِطيعيو ــه ــولَه اللّ سرو ـــِئك ــيرحمهم ُأولَ س 
ــه ــه ِإن اللّ ــز اللّ ــيم عِزي ــة }حِك ــيتعم. ٧١التوب ــدأ قوس ــة مب ــل تنقي ــا ك ــم م  ت

 أكبـر  بدرجـة   الجـامع  التوحيـدي  بالنـاظم  قبـل  مـن  نـسانية إ خبـرة  مـن  استصحابه
   .الجامعة الوثيقة هذه تؤسسها التي العمران لمنظومة رصدنا في

ــة  -٦ ــران منظوم ــضمنت :العم ــة ت ــة الوثيق ــن منظوم ــوقا م ــات لحق  والواجب
 وفيمــا ،مجتمعــي نــسق كــل داخــل  العالقــات أشــكال بكافــة المتعلقــة  والــضوابط

ــين ــساق ب ــة األمــة أن  قامــت التــي واللغــات األعــراق المتعــددة اإلســالمية بالدول
 بهـا  وتجـسد  ،األولـى  الجاهليـة  أيـام  محـل  اهللا أيـام  بهـا  وحلـت  ،المنـورة  بالمدينة
 حاكمــا أمامهــا الجميــع ،تعاقديـة  عالقــة علــى  نوعــه مـن  فريــد حــضاري كيـان 

ــا ــساوون ومحكوم ــتنادها ،مت ــى الس ــزان  عل ــاني مي ــاوز رب ــا متج ــو لم ــن ه  م
ــل صــنع ــشري العق ــاألحرى أو ،الب ــا ب ــى لقيامه ــل عل ــضبط العق ــشرع المن  اهللا ب
ــالى ــى ،تع ــصيرة وعل ــستنيرة الب ــور الم ــالى اهللا بن ــن.تع ــم وم ــات أه ــذه  لبن  ه
  :المنظومة

ــسؤولية  - أ ــساق م ــة األن ــة الفرعي ــددة لألم ــدر مح ــتطاعة بق ــا ومكفولة،االس  فيم
 بيــنهم )مفــرح( تــرك بعــدم كافــة المــؤمنين بــالتزام الذاتيــة االســتطاعة وراء
 ومـن  .عقـل  فـي  أو فـداء  فـي   بـالمعروف  وإعطائـه  ،إليـه  العـون  يد مد دون

 فــي بيناهــا التــي )مفــرح( مفهــوم مــضامين استحــضار هنــا بمكــان األهميــة
 ،المرغوبــة غيــر بــداللتها تــستدعي والتــي ،الدراســة هــذه مــن األول المبحــث

 تعجـز  فيمـا  ن بالتبعيـة  ككـل  األمـة  وعلـى  ،ألصـالة با عاقلتـه  علـى  الفرد حق
ــه ــى عن ــي ،األول ــه ف ــى معاونت ــروج عل ــن الخ ــسر م ــق ،الع ــة وتحقي  الفرح

ــا ــب،اإليجابي بمعناه ــرح وتجن ــس الف ــى المؤس ــى،البطر عل ــاس عل ــن أس  م
ــل ــدد التكاف ــدرجات المتع ــةوفال .ال ــنص ثيق ــى ت ــؤمنين (أن عل ــون ال الم  يترك
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ــدين مــثقال أي (مفرحــا ــال ةوكثــر بال ــنهم) العي ــالمعروف يعطــوه أن بي ــي ب  ف
 .)عقل أو فداء

ــدة  - ب ــلم وح ــة س ــا األم ــا وحربه ــنص :وذمته ــة ت ــى  الوثيق ــشر عل ــد ع  قواع
  :هي المبدأ هذا عليها يقوم مجسدة تأسيسية

 .دونه مؤمن ىلمو مؤمن يحالف ال ) ١(

 شــرع أو ،مــنهم بغــى مـن  كــل  علــى ،جميعـا   المتقــين المــؤمنين أيـدي  ) ٢(
ـ  فـي  أو بـين  ظلـم  في   إهـدار  مـع  ،المـؤمنين  بـين  فـساد  أو عـدوان  أو مإث
ــار أي ــة اعتب ــة .للقراب ــضي فالوثيق ــا تق ــأن هن ــؤمنين"  ب ــين الم  المتق

ــديهم ــى أي ــن عل ــى كلم ــنهم، بغ ــى أو م ــيعةَ ابتغ ــٍم، دس ــا، أو ظل أو إثم 
ــا، عليــه أيــديهم وأن المــؤمنين، بــين فــسادا أو عــدوانًا، كــان ولــو جميع 

أحدهم ولد". 

ـ  يقْتُل ال ) ٣(  وجـوهر . مـؤمن  علـى  كـافرا  ينـصر  وال كـافر  فـي  مؤمنًـا  ؤمنم
 أن هنـا  يخفـى  وال .الجاهليـة  فـي  دمـاء  مـن  كـان  مـا  هدر هي القاعدة هذه

ــس ــسل نف ــر الم ــر مغي ــارب  غي ــدي المح ــصر المعت ــى الم ــلة عل  مواص
ــول .مــصونة  العــداء ــالى اهللا يق ــا{ " :تع ــاكُم لَ نْهي ــه ــِن اللَّ ع ــِذين ــم الَّ  لَ
ــاِتلُ ــي وكُميقَ ــديِن ِف ــم ال ــوكُم ولَ خِْرجــن ي م ــاِركُم َأن ِدي موهــر ــِسطُوا تَب  وتُقْ
ِهمــي ــه ِإن ِإلَ ــِسِطين يِحــب اللَّ ــا" :ســبحانه ويقــول .٨الممتحنــة }الْمقْ ــا ي هَأي 
ــِذين ــواْ الَّ ــواْ آمنُ ــواِمين كُونُ ــِه قَ ــهداء ِللّ ــسِط شُ ــِرم والَ ِبالِْق جينَّكُم ــنَآن  شَ
ــوٍم ــى قَ ــِدلُواْ َأالَّ علَ ــِدلُواْ تَع اع ــو ه بــر ــواْ ِللتَّقْــوى َأقْ ــه واتَّقُ ــه ِإن اللّ  اللّ
ا خَِبيرِبم لُونم٨المائدة }تَع . 
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ــة ) ٤( يجبــر ،النــاس دون بعــض مــوالي بعــضهم المؤمنــون و ،واحــدة اهللا ذم 
ــيهم ــاهم عل ــزز .أدن ــذه وتع ــا القاعــدة ه ــا م ــي هأوردن ــسابقة القاعــدة ف  ال
 لـيس  والنـسل  والمـال  والعـرض  والـنفس  الـدين  حفـظ  فـي  فـاألمر  .عليهـا 

 ال والمؤمنــون .الواحــدة اهللا بذمــة منظــوم هــو بــل ،البــشر لهــوى متروكــا
 بــل ،آبــائهم ذمــة وال ذمــتهم ،الــوطن فــي شــركائهم مــن غيــرهم يعطــون

 مــسلمينلل تعــالى اهللا شــرع حاكميــة قوامهــا ســواء كلمــة علــى يعاهــدونهم
   .إسالمهم بحكم واحد طرف من

ــر أن يخفــى وال       ــة ســريان تقري ــا إجــارة أي ــسلم يعطيه ــتح لمــشرك م  تف
 يقـرر  والقـرآن .حقـوقهم  وحفـظ  ،المـسلمين  غيـر  حريـة  لـصيانة  واسـعا  الباب
 اهللا يقـول  .المـسلم  غيـر  مـن  يـصدر  الـذي  اإلجـارة  لطلـب  المـسلم  قبول لزوم

 اللّــِه كَــالَم يــسمع حتَّــى فَــَأِجره اســتَجارك لْمــشِْرِكينا مــن َأحــد وِإن{" :تعـالى 
 ثُـم  ِلغْـهَأب  نَـهْأمم  ذَِلـك  مِبـَأنَّه مالَّ قَــو  ـونلَمعذكــر علـى  والـنص . ٦التوبـة  }ي 

 المـسلمين  بـين  المـساواة  مـدى  عـن  األخـرى  هـي  تكـشف  األدنـى  إجارة إجازة
ــي ــق ف ــرع تطبي ــالى اهللا ش ــي تع ــبتر ف ــة تي ــين العالق ــي  ب ــة أمت  اإلجاب

  .والدعوة

 وفـي  واألسـوة  النـصر  فـي  يهـود  مـن  اإلجابـة  أمـة  يتبـع  مـن  حق تقرير ) ٥(
  .عليهم غيرهم إعانة وتجنب ،ظلمهم تجنب

ــلم ) ٦( ــؤمنين ِس ــدةٌ، الم ــساِلم ال واح ــؤمن ي ــؤمن دون م ــي م ــال ف ــي قت  ف
ــبيل ــى إال اهللا، س ــواء عل ــدل س ــنهم وع ــن.  بي ــضى وم ــك مقت ــضاأ ذل  ي
ــنص ــةال ب ــر :وثيق ــارة حظ ــر إج ــسلم غي ــاالً م ــريش م ــسا وال لق  وال ،نف

ــرد شــرعية هــو القاعــدة هــذه وأســاس. مــؤمن علــى دونــه  الحيلولــة  ال
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 فـضال  ،المهـاجرين  مـال  مـن  حـق  بغيـر  عليـه  اسـتولت  فيمـا  قريش على
  .وأموالهم ديارهم من الخروج إلى لهم اضطرارها عن

 إيجـابي  بمـسعى  المـسلم  غيـر  يلـزم  لـم  الـنص  أن هنـا  المالحـظ  ومن         
 فـي  الـسعي  بعـدم  ألزمـه  فقـط  .العـدوان  ذلـك  علـى  الـرد  من المسلمين لتمكين

ــاه ــل االتج ــتعادة المعرق ــسلمين الس ــم الم ــل أو ،حقه ــض :ق ــم بع ــن .حقه  وم
 إلــى بالتوصــل يــزول ،مؤقــت اإلجــراء هــذا مثــل أن مالحظــة أيــضا المهــم
ــين صــلح ــسلمين ب ــول .وخــصمهم الم ــالى اهللا يق ــ{" :تع ىعس ــه ــَل َأن اللَّ عجي 
ــنَكُم يب نــي بو ــِذين ــاديتُم الَّ م عــنْه ةً مدــو م ــه ــِدير واللَّ ــه قَ ــور واللَّ ــيم غَفُ  رِح

ــد. ى٧ الممتحنــة} ــك حلــت وق ــسبة بالفعــل المــودة تل ــتح مــع لقــريش بالن  الف
  .لمكة الكبر

 سـبيل  فـي  بـالنفس   الجهـاد  عـبء  فـي  المـؤمنين  بـين  التـسوية  مراعاة ) ٧(
ــد .اهللا ــف فق ــدرة تختل ــسلمين ق ــن الم ــضهم ع ــبعض بع ــا ،ال ــق فيم  يتعل

 بـالنفس   للجهـاد  بالنـسبة  أمـا  .للجهـاد  الماديـة  العـدة  إعـداد  فـي  بالمساهمة
 معنـا  غَـزت  غازيـة  كـل  "أن هـي  الوثيقـة  عليهـا  تـنص  التـي  فالقاعدة ،ذاته
 لنـا  بمـا  بعـض  عـن  بعـضهم  يِبـيء  المـؤمنين  وأن. بعـضها بعـضا    يعقب

 الحــق الوثيقــة تقــصر ذاتــه المنحــى هــذا ومــن ."اهللا ســبيل فــي دمــاءهم
 المـساهمة  علـى  ،الـوطن  فـي   المـؤمنين  مـع  مـاداموا  اليهـود  على الواجب
ــي ــود ف ــي المجه ــال الحرب ــسب بالم ــي  .فح ــنص فه ــا ت ــى هن  وأن"  :عل
  ."محاربين داموا ما المؤمنين مع ينفقون اليهود

ـ  هـي  وصـفته  مـا  وثيقـة ال هـذه  تطبيـق  فـي  المؤمنين تحري ) ٨(  أحـسن ( بـ
 أنـسب  تحـري   بمراعـاة  اإلجابـة  أمـة  العبـارة  هـذه  وتلـزم  .)وأقومـه  هدي
 ،واآلخـر  الـذات  تجـاه  حقـوق  مـن  عليهـا  بمـا  القيـام  فـي  وأقومهـا  السبل
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 بــل ،لــه العــدل بتقــديم االكتفــاء وعــدم، اآلخــر مــن العــدل قبــول وفــي
 وهــي .تعـالى  اهللا لــدين البالغـة  للحجـة  إقامــة، لـه  اإلحــسان تقـديم  تحـري 
 وأقومـه  الهـدي  أحـسن  التـزام  نحـو  دائـم  سـعي  فـي  الـنص  هـذا  بموجب

  .وفعال قوال

 عمـدا  قتـل  مـن  حـق  نـصرة   جانـب  إلـى  بـالوقوف  كافة المؤمنين إلزام ) ٩(
 اعتَــبط مــن" :أن علــى بالغــة بــصرامة هنــا الوثيقــة وتــنص .حــق بغيــر

ــا ــتال مؤمنً ــن ق ــة ع ــه بين ــود فإن ــه قَ ــى أن إال ب ــي يرض ــولا ول  لمقت
 ." عليه قيام إال لهم يحلُّ وال .كافّةً عليه المؤمنين وأن ،]بالعقل[

ــريم )١٠( ــؤازرة تح ــاة م ــر  الجن ــدم وتقري ــذأ ع ــد خ ــرة أح ــد بجري  .:أح
 فــي بمــا أقــر لمــؤمن يحــل ال" :أنــه علــى المنــورة المدينــة وثيقــة تـنص 
 يؤِويــه، وال محــِدثًا ينــصر أن اآلخــر واليــوم بــاهللا وآمــن الــصحيفة هــذه
ــصره مــن وأن ــإن آواه أو ن ــه ف ــةَ علي ــوم وغــضبه اهللا لعن  وال القيامــة، ي
  ."عدل وال صرف منه يؤخذ

ــى الو   ــؤازرة أن يخف ــاة م ــدين الجن ــدرج والمعت ــمن تن ــاون ض ــى التع  عل
ــم ــدوان اإلث ــه المنهــي والع ــول.عن ــالى اهللا يق ــا{" :تع ــا ي هَأي ــِذين ــواْ الَّ  الَ آمنُ

ــواْ ــعآِئر تُِحلُّ ــ شَ ــشَّهر والَ ِهاللّ ــرام ال الَ الْحو يــد الَ الْهو ــد ــين وال الْقَآلِئ آم 
ــتَ يالْب امــر الْح ــون ــضالً يبتَغُ ــن فَ م ــم ــواناً ربِه ِرضِإذَا وو ــتُم ــطَادواْ حلَلْ فَاص 

ــِرمنَّكُم والَ جي ــنَآن ــوٍم شَ ــدوكُم َأن قَ ــِن ص ِجِد عــس الْم ــر واْ َأن اِمالْحــد  تَعتَ
 اللّــه واتَّقُــواْ والْعــدواِن اِإلثْـمِ  علَــى تَعــاونُواْ والَ والتَّقْـوى  الْبــر علَــى وتَعـاونُواْ 

ِإن اللّه ـا {" :سـبحانه  ويقـول .٢المائـدة  }الِْعقَـابِ  شَِديدـا  يهَأي  نُـواْ  الَّـِذينكُونُـواْ  آم 
اِميناء  ِللّـهِ  قَودطِ  شُـهالَ ِبالِْقـسو  نَّكُمـِرمجي  مٍ  شَـنَآنلَـى  قَـوـِدلُواْ  َأالَّ عـِدلُواْ  تَعاع 
وه بى  َأقْراتَّقُـواْ  ِللتَّقْـوو  اللّـه ِإن  اللّـه  ـا  خَِبيـرِبم  لُـونمويقـول .٨المائـدة  }تَع: "
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 ورسـولَه  اللَّـه  حـاد  مـن  دونيـوا  الْـآِخرِ  والْيـومِ  ِباللَّـهِ  يْؤِمنُـون  قَومـاً  تَِجـد  لَا{
ــو ــانُوا ولَ ــاءهم كَ آب َأو مــاءه ــوانَهم َأو َأبنَ ــِشيرتَهم َأو ِإخْ ع ــك ــب ُأولَِئ ــي كَتَ  ِف
قُلُوِبِهم انم  الِْإيمهـدَأيوحٍ  وِبـر  نْـهم  مِخلُهـدينَّـاتٍ  وـِري  جـا  ِمـن  تَجِتهتَح  ـارالَْأنْه 

 ِحـزب  ِإن َألَـا  اللَّـهِ  ِحـزب  ُأولَِئـك  عنْـه  ورضـوا  عـنْهم  اللَّـه  رِضي ِفيها اِلِدينخَ
 حتــى بالعــدل تــأمر تنهــى الكريمــة فاآليــات.٢٢المجادلــة }الْمفِْلحــون هــم اللَّــِه
 اهللا يحــارب لمــن المــودة عــن ،المقابــل فــي وتنهــى   ،الظلمــة مواجهــة فــي

ــا ورســوله ــ مهم ــة وشــيجة تكان ــه القراب ــي .مع ــذا وف ــضاء ه ــي الف   المعرف
  .صرامة بكل الوثيقة عليها تؤكد التي العمرانية القاعدة هذه تندرج

ــم، ظلَــم مــن "  أن علــى جــالء بكــل الوثيقــة تقــرر أخــرى جهــة ومــن  وأث
 اليؤخــذ أحــدا أن تبــين إذ وهــي ."بيِتــه وأهــل نفــسه إال) يهلــك ال أي (يوِتــغ ال فإنــه
 واإلثـم  الظلـم  فـي  الوقـوع  مـن  الـضرر  يلحقـه  مـن  أول أن إلـى  تنبـه  ،أحـد  رةبجري
 الظلـم  ذلـك  علـى  يترتـب  مـا  لـتحملهم  إمـا  ،إليـه  النـاس  وأقـرب  ،نفسه يقترفه من هو
 بـذلك  تنبـه  والوثيقـة  .ومعـرة  سـمعة  سـوء  مـن  يلحقهـم  ممـا  وإمـا  ،للغيـر  حقوق من
 كـل  بيـت  أهـل  علـى  الواجـب  مـن  فـإن   ،العقوبـة  شخـصية  رغـم  انـه  مهم امر إلى

 التوجيــه هنــا ويحــضرني.التهلكــة مــن ولهــم لــه حفظا،يــده علــى يأخــذوا أن إنــسان
 يكفـوا  بـان  ن فيهـا  الـواقعين  مقابـل  فـي  اهللا حـدود  علـى  القـائمين  واجـب  إلى النبوي
   .جميعا الطرفين نجاة اجل من ن السفينة خرق عن أيديهم

ــنص ــا وال ــدث ال هن ــن يتح ــة ع ــا ،عقوب ــدث وإنم ــن يتح ــآل ع ــةظلل م  لم
 .العــدل مبــدأ تحـت  وداخلــون ،اإلحـسان  مبــدأ مـن  مــستثنون بدايـة  – فهــم.واآلثمـين 

 الــشديد والوعيــد ،عــنهم عــاقلتهم مظلــة ســحب هــو لــه أنفــسهم يعرضــون مــا وأول
. مـثلهم  بجعلـه  فيهلكونهـه  ،ينـصرهم  أو يـؤويهم  أن نفـسه  لـه  تـسول  لمـن  اآلخـرة  في
 تجفيـف  مـن  للمـسيء  لقـربين ا مـن  حتـى  عـون  أي حجـب  علـى  يترتـب  ما يخفي وال

   .الصواب ومجانبة الفساد في الرغبة لمنابع



٣١ 

 

ــة وحرصــت ــى الوثيق ــر عل ــذا تقري ــدأ ه ــة المب ــاء لكاف ــة فرق ــسلمهم األم  م
 ال" :المـسلمين  علـى  االلتـزام  هـذا  ترتيـب  معـرض  فـي  بهـا  جـاء  فلقـد  .مسلمهم وغير
 ينــصر أن اآلخــر واليــوم بــاهللا وآمــن الــصحيفة هــذه فــي بمــا أقــر لمــؤمن يحــل

ــِدثًا ــا (مح ــه، وال) مجرم ــن وأن يؤِوي ــصره م ــإن آواه أو ن ــه ف ــةَ علي  اهللا لعن
ــوم وغــضبه ــة، ي ــذ وال القيام ــه يؤخ ــا وجــاء." عــدل وال صــرف من ــي به  محــل ف

 نفـسه  إال يوِتـغ  ال فإنّـه  وَأثـم  ظلـم  مـن  إال"  :مـرتين  المـسلمين  لغيـر  بالنـسبة  تقريره
 يعفـوا  لـم  مـا  الجـروح  فـي  القـصاص  دون الحيلولـة   الوثيقـة  قـررت  ثـم ."بيته وأهَل

ــي ــه المجن ــر أو بعــوض علي ــتعملت  .عــوض بغي ــا واس ــوم هن ــكا مفه ــالنفس لفت  ب
 جــرٍح، ثــأِر علــى ينحِجــز ال " أنــه مقــررة ،الجنايــات تلــك مثــل بــاقتراف وباألهــل

  ."بيته وأهل فتك فبنفسه فَتَك من وأنه

 مــن جانــب مــن  عليــه  يقــع  الظــالمب إضــرار  بــين بجــالء الوثيقــة وتفـرق 
 جنايــة وبــين  وعرضــه، ومالــه نفــسه عــن دفاعــه معــرض فــي الظلــم عليــه وقــع
 .تعـالى  اهللا مـن   البـر  غايـة  لـه  وتثبـت  )ظلـم  (مـن  تـستثتي  فهـي  .أبرياء على الظلم

ــي ــشفع فه ــنص ت ــالف ال ــذكر س ــارة ال ــن إال (بعب ــم، م ــى اهللا وأن ظَل ــر عل أب 
 تقـرر  إنهـا  ثـم ) للمظلـوم  النـصر  وأن بحليفـه،  امـرؤٌ  ثميـأ  ال( أنـه  علـى  وتنص.)هذا

 الــصحيفة هــذه فــي مــا أتقــى علــى اهللا (أن لغايــة عــام بــنص آخــر موضــع فــي
  )وأبره

ــا رد  )١١( ــف م ــه  تختل ــساق علي ــة أن ــى األم ــوله اهللا إل ــضي  :ورس  تق
" ورسـوله   اهللا إلـى  مـرده  فـإن  شـيء  مـن  فيـه  اختلفـتم  ":مـا  بأن الوثيقة

 أو حـدث  ِمـن  الـصحيفة  هـذه  أهـل  بـين  كـان  مـا  وأنّـه  "  :أنـه  وتضيف
ــساده، يخــاف اشــتجار ــإن ف ــرده ف ــى م ــى اهللا إل ــد وإل   .اهللا رســول محم

 ."وأبره الصحيفة هذه في ما أتقى على اهللا وأن



٣٢ 

 

 األمــة أنــساق بــين  والعــدل والحريــة  للمــساواة الــركين الــركن هــو الــنص وهــذا
 مـا  فهـم  .مـنهم  أي لـرأي  بيـنهم  الخـالف  حـسم  يـرد  ال أنـه  ذلـك  .تهـا عالقا مناحي كافة في

ــوا ــم دام ــستطيعوا ل ــاء ي ــق بن ــا تواف ــادل ورض ــى متب ــر عل ــف األم ــه المختل ــإنهم ،علي  ف
 صــاحب غيــر عــادل حكــم إلــى يتحــاكموا أن ينبغــي متخاصــمين بمثابــة جميعــا يــصيرون

  .فيه فصلال والقول ،منه الحق والمخرج الخالف بموضوع  علم وعلى ،مصلحة

ــن ــول ويمك ــا، الق ــبيل أي أن  هن ــر س ــرد غي ــى ال ــوله اهللا إل ــل ورس ــة يمث  مفارق
 إلــى االحتكــام عــدم أن عــن ناهيــك ،واحــد آن فــي خــصما و حكمــا مــا طــرف صــيرورة

 الحالـة  تلـك  وفـي .الحـق  إحقـاق  تحـري  مـن  البـشري   الثالـث  الطـرف  يحـرم  متجاوز ميزان
  .)الحق قوة( حساب على )القوة حق( هو المرعي يكون

ــر ــر، بتعبي ــاج  آخ ــذات تحت ــسانية  ال ــة  اإلن ــة الفردي ــة والجماعي  بكاف
 ،خــالف مــن غيرهــا وبــين بينهــا فيمــا النظــر فــي  اهللا شــرع تحكــم أن  مــستوياتها
 بالعمــل للفــصل  .بطلبهــا  أو منــه بمبــادرة يتــدخل ثالــث طــرف أي مطالبــة ويلزمهــا

 اخْتَلَفْــتُم ومـا {"  المـانع  الجـامع  تعـالى  اهللا بقــول هنـا  فلنـذكر  .تعـالى  اهللا شـرع  وفـق 
ــِه ــن ِفي ــيٍء ِم ــه شَ كْمــى فَح ــِه ِإلَ ــم اللَّ ــه ذَِلكُ ــي اللَّ بــِه ر لَيــتُ ع ــِه تَوكَّلْ ِإلَيو ــب  ُأِني

 .١٠الشورى}

ــضر أن ويجــب ــا نستح ــرين هن ــا ،أم ــا ،أولهم ــترطه م ــن اش ــسوروا م ــراب ت  المح
ـ  رغـم  داود على  الْخَـصمِ  نَبـأُ  َأتَـاك  وهـلْ " :تعـالى  اهللا يقـول  .مرسـل  نبـي  أنـه  معلمه

ــسوروا ِإذْ ــراب تَ ــوا ِإذْ} ٢١{الِْمح ــى دخَلُ ــِزع داوود علَ ــنْهم فَفَ ــالُوا ِم ــا قَ ــفْ لَ  تَخَ
 ِإلَــى نَاواهــِد تُــشِْططْ ولَــا ِبــالْحقِّ بينَنَــا فَــاحكُم بعــٍض علَــى بعــضنَا بغَــى خَــصماِن

ــواء اِط سرــص ــصمان ).٢٢ ص {ال ــترطا فالخ ــى اش ــن عل ــضوه م ــا ارت ــا حكم  بينهم
 ،بــالحق بينهمــا الحكــم :المنــزل الــوحي بهــدي إال لتحقيقهــا محــل ال  ثالثــة شــروطا

 ،فحـسب  الخـصومة  لفـض  لـيس  ،الـسبل  أنـسب  إلـى  توجيههمـا  ،الـشطط  عـن  البعد
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ــا ــا للخــروج وإنم ــوادين متحــابين منه ــد مت ــد بع ــشقاق اءالع ــاو .وال ــر  ثانيهم  تقري
 اهللا يقــول .كلــه األمــر فــي ورســوله اهللا حكــم هــو الحكــم أحــسن أن الكــريم القــرآن
ــالى ــم{" :تع ــِة َأفَحكْ اِهِليالْج ــون ــن يبغُ مو نــس َأح ــن ــِه ِم ــاً اللّ ــوٍم حكْم ــون لِّقَ  يوِقنُ

   .٨التين }اِكِمينالْح ِبَأحكَِم اللَّه َألَيس{" :ويقول. ٥٠المائدة}

ــالف ردو       ــى الخ ــوله اهللا إل ــي ورس ــت يعن ــه الب ــق في ــرآن وف ــحيح الق ــسنة وص  ال
 ،كلــه للحــق المــصدقة  الواحــدة الكلمــة بــل ،الواحــدة الجملــة بمثابــة باعتبارهمــا ،النبويــة
   .عليه والمهيمنة

ــ .حرمــا لهــا تعــالى اهللا بجعــل حــرم مكــة أن المعــروف مــن :الحــرم محاكــاة )١٢ (  وليق
 حرمــاً لَّهــم نُمكِّــن َأولَــم َأرِضــنَا ِمــن نُتَخَطَّــفْ معــك الْهــدى نَّتَِّبــِع ِإن وقَــالُوا{" :تعــالى اهللا

ــاً ــى آِمن بجــِه ي اتُ ِإلَيــر ــلِّ ثَم ــيٍء كُ ــاً شَ ــن ِرزق ــدنَّا ِم ــن لَّ ــرهم ولَِك ــا َأكْثَ ــون لَ لَمعي 
 النَّـاس  ويتَخَطَّـفُ  آِمنـاً  حرمـاً  جعلْنَـا  َأنَّـا  يـروا  َأولَـم  {":تعـالى  سـبحانه  ويقول.٥٧القصص}

ِمن ِلِهمواِطِل حَأفَِبالْب ْؤِمنُونِة يمِبِنعاللَِّه و ونكْفُر٦٧العنكبوت }ي.  

ــا       ــة أم ــت المدين ــا فجعل ــا حرم ــل محاكي ــه اهللا صــلى اهللا رســول بفع ــي .وســلم علي  وف
 والوثيقـة  .وطاننـا أل الناظمـة  الدسـاتير   فـي  الحـرم  محاكـاة  إلـى  بعـده  مـن  لنـا  توجيه ذلك
   .البشرية استطاعتنا قدر محاكي حرم إنشاء أركان بجالء تبين

ــع              ــل أن وم ــا ك ــاه م ــي بين ــل ف ــذه تحلي ــة ه ــى الوثيق ــصب اآلن حت ــشكل ي   ب
ــر مباشــر ــوطن( قواعــد إقامــة فــي مباشــر غي ــة لألمــة الحــرم ال ــ ،)الجامع  يمكــن افإنن
     :الوطن هذا لمثل التالية المفتاحية اللبنات على هنا التركيز

 المــؤمنين مــع أمــة اليهــود أن علــى الوثيقــة تــنص  :الدينيــة العقيــدة حريــة تقريــر  ) أ(
 .وأنفسهم مواليهم ِدينهم، وللمسلمين ِدينهم لليهود المؤمنين، مع ُأمة
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ــاء  ) ب( ــات بن ــين العالق ــواطنين ب ــة الم ــدهم بكاف ــ عقائ ــى ةالديني ــشراكة  عل ــي ال  ف
 وعلــى نفقــتهم اليهــود علــى" :أن علــى الــصحيفة تــنص :البــر علــى التعــاون و األعبــاء

 بيـنهم  وأن الـصحيفة،  هـذه  أهـل  حـارب  مـن  علـى  النـصر  بيـنهم  وأن نفقـتهم،  المـسلمين 
  ."اإلثم دون والبر لنصيحة النصح

 يتحمـل  أن يمكـن  حتـى  اةالمـساو  قـدم  علـى  الفرقـاء  لكافـة  تمكينـا  الـنص  هـذا  ويستبطن     
 البــشر بــين والبــر والنــصيحة النــصح بإمكانيــة واإلقــرار ،جهــة مــن  نفقتــه فريــق كــل
 .المشترك اإلنساني الشأن دائرة في ،الدينية عقائدهم اختالف رغم

ــر   ) ج( ــة تقري ــوف حرم ــة ج ــنص  :المدين ــة ت ــى الوثيق ــرب "أن  عل ــرام يث ــا ح  جوفُه
ــل ــذه أله ــصحيفة ه ــف" .ال ــراقهم بمختل ــاءاتهموا أع ــة نتم ــن .الديني ــة وم ــول، نافل  أن  الق

 بكـل   والعقـل  والنـسل  المـال  وحرمـة  الدينيـة  الحريـة  و الـنفس  حرمـة  تـشمل  الحرمـة  تلك
  .تفصيالته في للخوض المجال يتسع ال الذي المسألة لهذه المعرفي الفضاء

ــسوية  ) د( ــين الت ــنفس ب ــار ال ــضي :والج ــة تق ــأن الوثيق ــار أن" :ب ــالنفس الج ــر ك  غي
ــم وال مــضار ــه.آِث ــه. أهلهــا بــإذن إال حرمــةٌ تُجــار ال وأنّ  هــذه أهــل بــين كــان مــا وأنّ

ــصحيفة ــن ال ــدث ِم ــتجار أو ح ــاف اش ــساده، يخ ــإن ف ــرده ف ــى م ــوله اهللا إل  اهللا وأن ،ورس
 نـسميه  مـا  إلـى  )فـساده  يخـاف  (لفـظ  ويـشير  .."وأبـره  الـصحيفة  هـذه  فـي  مـا  أتقى على
  .عاتللمناز الوقائية باإلدارة اآلن

ــوطن شــركاء ســلم وحــدة )هـــ( ــضي  :حــربهم ووحــدة ال ــة تق ــأن صــراحة الوثيق  ال  ":ب
 إلـى  دعـوا  وإذا. يثـرب  دهـم  مـن  علـى  النـصر  بيـنهم  وأن .نَـصرها  مـن  وال قـريش  تُجار

 ذلــك، مثـل  إلـى  دعـوا  إذا وأنهـم  ويلبــسونه، يـصالحونه  فـإنهم  ويلبـسونه  يـصالحونه  صـلح 
 جـانبهم  ِمـن  ِحـصتهم  أنـاس  كـل  علـى . الـدين  فـي  حـارب  مـن  إال المـؤمنين  على لهم فإنه
  ."ِقبلهم الذي
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 القـول  نافلـة  مـن  :البـر  إعطائـه  مرتقـى  إلـى  العـدل  الـدين  فـي  المغـاير  إعطـاء  تجاوز) و(
  ،الـوطن  فـي  الـشركاء  المـسلمين  لغيـر  الوثيقـة  تقـرره  ي الـذ  البـر  مفهـوم  أن إلـى  اإلشارة
 فيهــا يقــام بوضــعية الكــريم القــرآن فــي يعــرف فــالبر .العــدل مفهــوم مــن بكثيــر أوســع
 بإتيانهـا  واإللزام،ظهورهـا  مـن  البيـوت  إتيـان  بنفـي  ،ممكـن  وجـه  أحـسن  علـى  كلـه  األمر
 والْحــج ِللنَّــاِس مواِقيــتُ ِهــي قُــْل األِهلَّــِة عــِن يــسَألُونَك{ " :تعــالى اهللا يقــول .أبوابهــا مــن
سلَيو الِْبر اْ  ِبَأنـوتَ ا تَـْأتُويـا  ِمـن  لْبوِرهظُه  لَــِكنو  ـنِ  الِْبـرْأتُـواْ  اتَّقَـى  مـوتَ  ويالْب  ِمـن 
  .١٨٩البقرة }تُفِْلحون لَعلَّكُم اللّه واتَّقُواْ َأبواِبها

ــين         ــرآن ويب ــة الق ــوم رحاب ــر مفه ــول الب ــالى اهللا بق ــيس{" :تع ــر لَّ ــواْ َأن الِْب  تُولُّ
كُموهجـ  و ـشِْرقِ  َلِقبغْـِربِ  الْمالْمو  لَــِكنو  الِْبـر  ـنم  ـنمِ  ِباللّـهِ  آمـوالْيآلِئكَـةِ  اآلِخـرِ  والْمو 

ــاِب ــين والِْكتَ النَِّبيــى و ــاَل وآتَ ــى الْم ــِه علَ بــى ذَِوي ح بى الْقُرــام ــساِكين والْيتَ الْمو ــن ابو 
ــسِبيِل ــسآِئِلين ال ــي وال ــاِبالر وِف ــام قَ ــصالةَ وَأقَ ــى ال ــاةَ وآتَ ــون الزكَ ــِدِهم والْموفُ هِإذَا ِبع 
ــدواْ اهع اِبِرينــص ــي وال ــاء ِف ْأساء الْبرــض ــين وال ــْأِس وِح الْب ـــِئك ــِذين ُأولَ ــدقُوا الَّ ص 
ُأولَـِئكو مه تَّقُون١٧٧البقرة }الْم.  

ــي          ــياق وف ــك س ــي ذل ــم أن ينبغ ــا نفه ــت م ــه اختتم ــذه ب ــة ه ــود وأن"   :الوثيق  يه
 أهـل  ِمـن  المحـض  الِبـر  مـع  الـصحيفة،  هـذه  ألهـل  مـا  مثـل  علـى  وأنفسهم مواليهم األوس
ــذه ــصحيفة، ه ــر وأن ال ــم دون الِب ــِسب ال اإلث ــب يك ــى إال كاس ــسه، عل ــى اهللا وأن نف  عل
 آثــم، أو ظــالٍم دون الكتــاب هــذا يحــول ال وأنــه  .وأبــره الــصحيفة هــذه فــي مــا أصــدق

 بـر  لمـن  جـار  اهللا وأن وأثـم،  ظلـم  مـن  إال بالمدينـة،  آِمـن  قعـد  ومـن  آِمـن  خرج من وأنه
              .وسلم عليه اهللا صلى"  اهللا رسول ومحمد واتّقى

ــة ــضامين :الخاتم ــسياسية الم ــوق ال ــسان لحق ــي اإلن ــة صــحيفة ف ــورة المدين ــشف :المن  يك
 العـالم  فـي  مكتـوب  سياسـي  دسـتور  أول تمثـل  التـي  الوثيقـة  لهـذه  الكيفـى  المضمون تحليل

  :التالية المهمة السياسية المضامين عن ،اإلسالمي
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ــساع:أوال ــة ات ــدد اإلســالمية الدول ــي للتع ــديني العرق ــع ،وال ــه م ــد تنظيم ــتورية بقواع  :دس
 فـي  والواجبــات  الحقـوق  تـنظم  سياسـية  وثيقـة  إصـدار  علـى  الـسالم  عليـه  النبـي  حرص
 علــى المواطنــة حــد فيهــا يقــف ال ،مفتوحــة سياســية أمــة دولــة بوصــفها ،المدينــة ةدولــ

 وجــود عــن القــرآن بــنص فيهــا يــستغنى وال ،عدمــه مــن اإلســالم فــي اإلنــسان دخــول
  .السياسي واإلجماع الوفاق ويجسد ،والحقوق العالقات ينظـم دستور

 نــص يكــشف :لــه كمــلالم مجــرد الدولــة ودور األســاس، هــو المجتمــع دور اعتبــار :ثانيــا
ــة ــة وثيق ــن المدين ــة ع ــد أن حقيق ــوق تحدي ــان الحق ــة والواجب ــة العيني ــل ،والكفائي  دور جع
ــة ــالً الدول ــدور مكم ــع ل ــرص ،المجتم ــى وح ــة عل ــى المحافظ ــساق عل ــة األن  المجتمعي
 فـي  إال عليـه  يعـان  وال ،باألصـالة  بـه  يقـوم  ،معينـاً  دوراً منهـا  لكـل  وحـدد  ،لألمة الفرعية
ــة ــاما عــن عجــزه حال ــة دور الوثيقــة وحــصرت .بــه لقي  بــين التفاعــل تنــسيق فــي الدول
   .السياسية األمة بوظائف القيام في المتكافلـة األمة أنساق

ــا ــصية :ثالث ــسؤولية شخ ــن الم ــراف ع ــة ،االنح ــسؤولية وجماعي ــن الم ــصحيح ع  ت
 بجـالء  أوضـحت  أنهـا  إال .أحـد  بـذنب  أحـد  يؤخـذ  ال أنـه  علـى  الوثيقـة  أكـدت :االنحراف

 تـنص  فهـي  .أفرادهـا  انحـراف  تـصحيح  عـن  ،مركـزي  ال نحـو  علـى  ،الجماعـة  يةمسؤول
 يهلــك أن اســتحالة إلــى بــذلك منبهــة ،بيتــه وأهــل نفــسه إال يهلــك ال ظلــم مــن :أن علــى

ــرء ــسه الم ــة اإلضــرار دون نف ــى بالحلق ــي األول ــسؤول هــو الت ــا م ــى باألصــالة عنه  وه
 آثـار  إزالـة  عـن  المـسؤولية  أمـا  .جـاره  أو حليفـه  بـإثم  جـار  وال حليـف  يعاقب وال .أسرته

ــة فهــي ،االنحــراف ــة فاألمــة .عام ــي متكافل ــسلمين وذمــة ،الحــق ف ــة ،واحــدة الم  ووجه
 الوثيقــة تقــرر حــين وفــى .وحمايتــه للمظلــوم االنتــصار :هــي اإلســالمي الــسياسي النظــام

 ،اآلثـم  الظـالم  إجـارة  أهـدرت  فإنهـا  ،أدنـاهم  المـؤمنين  علـى  يجيـر  بحيـث  األمة ذمة وحدة
   .له حماية ال أن رتوقر
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ــا ــددات :رابع ــوق مح ــة حق ــي المواطن ــة ف ــرر :اإلســالمية الدول ــة تق ــة وثيق ــابع المدين  الط
ــدي ــوح التعاق ــة المفت ــي للمواطن ــة ف ــاألطراف .اإلســالمية الدول ــدة ف ــة المتعاق ــذه المبرم  له
ــة ــون ال الوثيق ــد يقف ــد عن ــؤمنين( ح ــسلمين الم ــن والم ــريش م ــرب ق ــل )ويث ــشملون ب  ي
 دون مــن واحــدة أمــة ،جميعــاً وتعتبــرهم )معهــم وجاهــد بهــم فلحــق ،همتــبع مــن( أيــضاً
 مـا  مالحظـة  مـع  ،الـسياسي  النظـام  أســاس  هـي  التبعـات  تحمـل  فـي  والالمركزية .الناس
   :يلي

 ،دينــي أو عرقــي اعتبــار أي عــن النظــر بــصرف ،الواجــب / الحــق أســاس وحــدة -١
 .المواطنة حقوق في والمساواة

ـ  فـالتغيير  :الـصحيح  استصحاب  -٢  تبقـى  مـا  فـإن  وبالتـالي  .ذاتـه  حـد  فـي  غايـة  يسل
  .يهدر ال المستقيمة واألعراف ،الصحيحة الفطرة من

 :المــواطنين اســتقرار ومــدى الالمركزيــة درجـــة بــين الطــردي التوافــق  -٣
ــة فالعناصــر ــوطين حديث ــي الت ــة ف ــي ،المدين ــملت والت ــاجرين ش ــا المه ــت إليه ــي عومل  ف

 نظمـت  حـين  فـي  ،ديـاتهم  وأداء ،أسـراهم  فـداء  عـات بتب يتعلـق  فيمـا  ،واحـدة  ككتلـة  الوثيقة
 مــن بهــا المــستقرين المدينــة ألهــل بالنــسبة الالمركزيــة مــن أعلــى بدرجــة التبعــات تلــك

ــصار ــود األن ــة .واليه ــنص فالوثيق ــى ت ــاجرين أن عل ــاقلون( المه ــنهم يتع ــا )بي ــسبة أم  بالن
 القتــل فــي الديــة تــدفع والعاقلــة ).األولــى معـاقلهم  يتعــاقلون( أنهــم علــى فتــنص لغيــرهم

 فـي  عـاقالت  سـت  بـين  الوثيقـة  ميـزت  حـين  وفـى  .إليهـا  المنتمـى  األسـير  وتفدى ،الخطأ
  .واحدة عاقلة أنهم على جميعاً المهاجرين عاملت فإنها ،األنصار صفوف

 حـق  مـن  أن الوثيقـة  تقـرر  :بهـا  القيـام  عـن  العاقلـة  عجـز  حالـة  فـي  الواجب وحدة  - ٤
ــل ــدين المثق ــرة أو ب ــال بكث ــستطيع ال عي ــه ت ــسد أن عاقلت ــه ت ــه أن ،حاجت ــي األمــة تعين  ف

  .والقسط بالمعروف ،الدية ودفع األسرى فداء
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 جميعــاً المــؤمنين فيــد :والفــساد والعــدوان واإلثــم الظلــم مواجهــة فــي األمــة وحــدة -٥
  .أحدهم ابن كان ولو فساداً أو عدوناً ارتكب من كل على

ــزب حظــر  -٦ ــصراع التح ــضت :يال ــة ق ــه الوثيق ــؤمن يحــل ال بأن ــالف أن لم ــع يتح  م
ــولى ــؤمن م ــر م ــي آخ ــه ف ــصر أن وال ،مواجهت ــافراً ين ــى ك ــؤمن عل ــة ألن ،م  اهللا ذم
 مــؤمن دون مــؤمن يــسالم فـال  ،واحــدة وســلمهم ،أدنــاهم علـيهم  يجيــر والمؤمنــون ،واحـدة 

  .بينهم وعدل سواء على إال

 عــن النظــر بــصرف مواجهتــه فــي المــواطنين كــل بــين والتــسوية ،العــدو وحــدة  -٧
 مـشتركة  ،يهاجمهـا  مـن  ضـد  المدينـة  عـن  الـدفاع  مـسؤولية  أن علـى  الوثيقـة  تنص :الدين
   .سكانها كل بين

ــة -٨ ــضيلية المعامل ــر التف ــسلمين لغي ــي الم ــة ف ــالمية الدول ــرر :اإلس ــة تق  أن الوثيق
 مـن  الـصحيفة  هـذه  ألهـل  مـا  مثـل  ،المدينـة  أهــل  مـن  وأنفـسهم  المـسلمين  غيـر  لموالى
 مبـدأ  وتقـرر  ،الـصحيفة  هـذه  أهـل  مـن  البـر  فـي  حقهـم  تقريـر  ذلـك  علـى  وتزيد ،حقوق

   .منهم اإلثم في يقع لمن المسؤولية شخصية

  

ــيع -٩ ــوم توس ــرم مفه ــه الح ــرر :ومحاكات ــصحيفة تق ــة ال ــعية للمدين  وض
ــا ،)الحــرم( ــه بم ــك يعني ــن ذل ــيظ م ــة تغل ــاك أي حرم ــدين انته ــنفس أو لل ــال أو ال  أو الم

ــذ الــصحيفة وترتفــع .فيــه العــرض أو العقــل أو النــسل  حقــوق اعتبــار مــستوى إلــى لكب
ــا مرجعيــة الــشريعة جعــل مــع) اهللا حرمــات (عــداد فــي اإلنــسان  فــي الفــصل فــي علي

 . الخصومات
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  :المدينة صحيفة نص: الدراسة ملحق

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

ــد مــن كتــاب هــذا ــين ،]اهللا رســول [النبــي محم ــؤمنين ب ــريش مــن والمــسلمين الم  ق
 دون ِمــن واحــدة أمــة أنهــم.معهــم، وجاهــد بهــم حــقفل تــبعهم ومــن يثــرب،] أهــل[و

 عــاِنيهم يفــدون وهــم بيــنهم يتعــاقلون ربعــتهم علــى قــريش مــن المهــاجرون. النــاس
ــالمعروف ــسط ب ــين والق ــؤمنين ب ــو..الم ــوف وبن ــى ع ــتهم عل ــاقلون ربع ــاقلَهم يتع  مع
ــى، ــل األول ــة وك ــدي طائف ــا تَف ــالمعروف عانيه ــسط ب ــين والق ــؤمنين ب ــو. الم  وبن
 تفــدي طائفــة وكــل األولــى، معــاقلهم يتعــاقلون ربعــتهم علــى] الخــزرج بــن [رثالحــا

ــا ــالمعروف عانيه ــسط ب ــين والق ــؤمنين ب ــو .الم ــاِعدة وبن ــى س ــتهم عل ــاقلون ربع  يتع
ــاقلهم ــى، مع ــل األول ــة وك ــدي طائف ــا تَف ــالمعروف عانيه ــسط ب ــين والق ــؤمنين ب . الم
ــو ــشم وبن ــى ج ــتهم عل ــاقلون ربع ــاقلهم يتع ــى، مع ــل األول ــةط وك ــدي ائف ــا تف  عانيه

ــالمعروف ــسط ب ــين والق ــؤمنين ب ــو.الم ــار وبن ــى النّج ــتهم عل ــاقلون ربع ــاقلهم يتع  مع
 عمــرو وبنــو. المـؤمنين  بــين والقـسط  بــالمعروف عانيهـا  تفــدي طائفـة  وكــل األولـى، 
ــن ــوف ب ــى ع ــتهم عل ــاقلون ربع ــاقلهم يتع ــى، مع ــل األول ــة وك ــدي طائف ــا تف  عانيه

ــالمعروف ــين والقــسط ب ــؤمنين ب ــووب. الم ــتهم علــى النَِّبيــت ن ــاقلهم، يتعــاقلون ربع  مع
ــل ــة وك ــدي طائف ــا تف ــالمعروف عانيه ــسط ب ــين والق ــؤمنين ب ــو.الم ــى األوس وبن  عل

ــتهم ــاقلون ربع ــاقلهم يتع ــى، مع ــل األول ــة وك ــدي طائف ــا تف ــالمعروف عانيه ــسط ب  والق
ــين ــؤمنين ب ــؤمنين وأن.الم ــون ال الم ــا يترك ــنهم مفرح ــوه أن بي ــالمعروف يعط ــي ب  ف
ــداء ــل وأ ف ــالف ال وأن.عق ــؤمن يح ــولى م ــؤمن م ــه م ــؤمنين وأن. دون ــين الم  المتق

ــديهم[ ــن] كــل [علــى] أي ســيعةَ ابتغــى أو مــنهم، بغــى مــرة (د ــٍم،) كبي ــا، أو ظل أو إثم 
. أحــدهم ولــد كــان ولــو جميعــا، عليـه  أيــديهم وأن المــؤمنين، بــين فــسادا أو عـدوانًا، 

ــل وال ــؤمن يقْتُ ــا م ــي مؤمنً ــافر ف ــصر وال ك ــافرا ين ــى ك ــؤمن عل ــة وأن. م اهللا ذم 
ــدة ــر واح ــيهم يجب ــاهم، عل ــؤمنين وأن أدن ــضهم الم ــوالي بع ــض م ــاس دون بع . الن

 متناصــرين وال مظلـومين  غيــر واألسـوةَ  النــصر لـه  فــإن يهـود  مــن تبعنـا  مــن وأنّـه 
ــيهم ــلم وأن. عل ــؤمنين ِس ــدةٌ، الم ــساِلم ال واح ــؤمن ي ــؤمن دون م ــي م ــال ف ــي قت  ف
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 بعــضها يعقــب معنــا غَــزت غازيــة كــل وأن. بيــنهم وعــدل ســواء علــى إال اهللا، ســبيل
ــضا ــؤمنين وأن. بع ــيء الم ــضهم يِب ــن بع ــض ع ــا بع ــال بم ــاءهم ن ــي دم ــبيل ف  س

ــؤمنين وأن.اهللا ــين الم ــى المتق ــسن عل ــدى أح ــه، ه ــه.ب/٢٠ وأقوم ــر ال وأنّ  يجي
ــشرك ــاالً م ــريش م ــسا، وال لق ــول وال نف ــه يح ــى دون ــؤمن عل ــه. م ــن وأنّ ــب م  طاعتَ
ــا ــتال مؤمنً ــن ق ــة ع ــه بين ــود فإن ــه قَ ــي يرضــى أن إال ب ــول ول ــل [المقت  وأن ،]بالعق

ــه المــؤمنين ــةً علي ــام إال لهــم يحــلُّ وال كافّ ــه قي ــه.٢٢. علي ــر لمــؤمن يحــل ال وأنّ  أق
ــا ــي بم ــصحيفة هــذه ف ــاهللا وآمــن ال ــوم ب ــصر أن اآلخــر والي ــا (محــِدثًا ين  وال) مجرم

ــه، ــن وأن يؤِوي ــصره م ــإن آواه أو ن ــه ف ــةَ علي ــضبه اهللا لعن ــوم وغ ــة، ي  وال القيام
 اهللا إلـى  مـرده  فـإن  شـيء  مـن  فيـه  اختلفـتم  مهمـا  وأنكـم . عـدل  وال صرف منه يؤخذ
 بنــي يهــود وأن.محــاربين دامــوا مــا المــؤمنين مــع ينفقــون اليهــود وأن.محمــد وإلــى
ــة عــوف ــنهم لليهــود المــؤمنين، مــع ُأم ــنهم، وللمــسلمين ِدي ــواليهم ِدي ــسهم م  إال وأنف

 مـا  مثـل  النّجـار  بنـي  ليهـود  وأن. بيِتـه  وأهـل  نفـسه  إال يوِتـغ  ال فإنـه  وأثـم،  ظلَم من
 ليهـود  وأن. عـوف  بنـي  ليهـود  مـا  مثـل  الحـارث  بنـي  ليهـود  وأن. عـوف  بنـي  ليهود
 بنـي  ليهـود  مـا  مثـل  جـشَم  بنـي  ليهـود  وأن. عـوف  بنـي  ليهـود  مـا  مثـل  ساعدة بني

 ثَعلَبــة بنــي ليهــود وأن. عــوف بنــي ليهــود مــا مثــل وساأل بنــي ليهــود وأن. عــوف
. بيتـه  وأهـلَ  نفـسه  إال يوِتـغ  ال فإنّـه  وَأثـم  ظلـم  مـن  إال عـوف،  بنـي  ليهـود  مـا  مثل
ــةَ وأن ــن جفْنَ ــن بط ــة ِم ــسهم ثعلب ــي وأن. كأنف ــشُّطَيبة لبن ــل ال ــا مث ــود م ــي ليه  بن

ــوف، ــر وأن ع ــم دون الب ــوالي وأن. اإلث ــة م ــسهم ثعلب ــة وأن .كأنف ــود بطان  يه
ــسهم ــه. كأنف ــرج ال وأن ــنهم يخ ــد م ــإذن إال أح ــد ب ــلى [ محم ــه اهللا ص ــلم علي  ]. وس

 مــن إال بيتــه وأهــل فتــك فبنفــسه فَتَــك مــن وأنــه جــرٍح، ثــأِر علــى ينحِجــز ال وأنّــه
ــم، ــى اهللا وأن ظَل ــر عل ــذا أب ــى وأن. ه ــود عل ــتهم اليه ــى نفق ــسلمين وعل ــتهم، الم  نفق
ــنهم وأن ــصر بي ــى الن ــن عل م ــارب ــل ح ــذه أه ــصحيفة، ه ــنهم وأن ال ــصح بي  الن

ــصيحة ــر والن ــم دون والب ــه. اإلث ــم وأن ــأثم ل ــرٌؤ ي ــه، ام ــصر وأن بحليف ــوم الن . للمظل
ــود وأن ــون اليه ــع ينفق ــؤمنين م ــا الم ــوا م ــاربين دام ــرب وأن. مح ــرام يث ــا ح  جوفُه

ــل ــذه أله ــصحيفة ه ــار وأن. ال ــالنفس الج ــر ك ــضار غي ــم وال م ــ. آِث ــار ال هوأنّ  تُج
 اشـتجار  أو حـدث  ِمـن  الـصحيفة  هـذه  أهـل  بـين  كـان  مـا  وأنّـه . أهلهـا  بإذن إال حرمةٌ

 مــا أتقــى علــى اهللا وأن.اهللا رســول محمــد وإلــى اهللا إلــى مــرده فــإن فــساده، يخــاف
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ــي ــذه ف ــصحيفة ه ــره ال ــه. وأب ــار ال وأنّ ــريش تُج ــن وال ق رها مــص ــنهم وأن. نَ  بي
ــصر ــى الن ــن عل ــم م ــربي ده ــى دعــوا وإذا. ث ــصالحونه صــلح إل ــسونه ي ــإنهم ويلب  ف

 إال المــؤمنين علـى  لهــم فإنـه  ذلــك، مثـل  إلــى دعـوا  إذا وأنهــم ويلبـسونه،  يـصالحونه 
 يهـود  وأن. ِقـبلهم  الـذي  جـانبهم  ِمـن  ِحـصتهم  أنـاس  كـل  علـى . الـدين  فـي  حارب من

 ِمـن  المحـض  لِبـر ا مـع  الـصحيفة،  هـذه  ألهـل  مـا  مثـل  علـى  وأنفـسهم  مواليهم األوس
ــل ــذه أه ــصحيفة، ه ــر وأن ال ــم دون الِب ــِسب ال اإلث ــى إال كاســب يك ــسه، عل  اهللا وأن نف
 أو ظـالمٍ  دون الكتـاب  هـذا  يحـول  ال وأنـه . وأبـره  الـصحيفة  هـذه  فـي  مـا  أصـدق  على
 جـار  اهللا وأن وأثـم،  ظلـم  مـن  إال بالمدينـة،  آِمـن  قعـد  ومـن  آِمـن  خـرج  من وأنه آثم،
  .)وسلم عليه اهللا صلى (اهللا رسول ومحمد واتّقى رب لمن
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